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2020./2021. õppeaastal toimub 
õppetöö 
1.- 5. klassini
Mäe majas
Kivimurru tn 9 hoones



D, S klass – varajase saksa keele klass
1. klassist saksa keel
5. klassist saksakeelne väitlus

M klass  – meediaklass 
2. klassist saksa keel
1. klassist meedia 

1R  klass – reaalainete klass
2. klassist saksa keel
3. klassis üks matemaatika rohkem
5. klassist ettevõtlusõpe



TUNDIDE AJAD

1. tund kell  08. 45 – 09. 30
2. tund kell  09. 40 – 10. 25
3. tund kell  11. 00 – 11. 45
4. tund kell  12. 20 – 13. 05
5. tund kell  13. 15 – 14. 00
6. tund kell  14. 10 – 14. 55



SÖÖGIVAHETUNNID

1., 2., 3.klassid 10.25 – 11.00
3., 4. ja 5. klassid 11.45 – 12. 20



ÕUEVAHETUNNID

3., 4. ja 5. klassid kell 10.25 – 11.00

1., 2. ja 3. klassid kell 11.45 – 12.20



KOOLIVAHEAJAD

19. 10.2020 – 25. 10. 2020

23. 12. 2020 – 10. 01. 2021

22. 02. 2021 – 28. 02. 2021

19. 04. 2021 – 25. 04. 2021

14. 06. 2021 – 31. 08. 2021



ÕPPIMIST TOETAV HINDAMINE 
2020/2021. õ.-a.

• Mäe majas kasutame 1.-5. klassini õppimist toetavat hindamist 

• numbrilisi hindeid ei panda

● õpilane saab suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet ja edasisidet

● sidestamine toimub e-päeviku, õpilaspäeviku, klassitunnistuse kui ka 
kirjalikele töödele märgitu kaudu 

● tunnistus e-koolis poolaasta lõpul

● oma arvamuse lapse edasijõudmisest saavad anda ka lapsevanemad 
e-kooli tunnistuse kaudu

● alates 4.klassist saavad anda hinnangu oma edasijõudmisele ka 
õpilased e-kooli kaudu



ÕPPIMISE TOETAMINE

● Tugiõpe; konsultatsioonid

● Õpiabi

● Individuaalne õppekava



TUGITEENUSED

•Koolipsühholoog

•Sotsiaalpedagoog

•HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog

•Logopeed

•Eripedagoog



KOGUPÄEVAKOOL

● Hommikused tasuta  ringid 8.00 – 8.45 

● Pealelõunased tasuta ja tasulised ringid 13.05 –
16.00

● Tasuline pikapäevarühm kell 13.05 – 16.00



PIKAPÄEVARÜHM

● Tasuline pikapäevarühm kell 13.05 – 16.00

● Leping augustis



PIKAPÄEVARÜHMA SÖÖK

● Pikapäevarühm sööb kl 14

● Pikapäevarühma sööki võib süüa igaüks, kes on 
maksnud pikapäevarühma söögiraha

● Vajaliku info leiate kooli kodulehelt kuu lõpus



ÕPILASELE VAJALIK

•KSG õpilaspäevik 3€ 

•Õpilaspilet - jälgige kooli kodulehekülge

•Koolivormi tekkel, üks koolivormielement -

tellimine kooli kodulehe kaudu

•Koolivormi puudumisel kooli värvides 
akadeemiline   riietus



ÕUEVAHETUND

Õuevahetund toimub iga ilmaga

Selga ilmale vastav riietus

Õue minnes vahetatakse jalatsid



ÕPPEVAHENDID

● 2 harilikku pliiatsit

● Kustutuskumm

● Värvipliiatsid

● Joonlaud

● Kogujaga teritaja

● Käärid

● Pehme pinal

● Lauakate



ÕPPEVAHENDID

• 3  erineva laiusega pintslit

• Liim (pulgaliim; PVA)

• Joonistusplokid A3 ja A4

• Guaššvärvid

• Kahepoolsed värvilised paberid

• Mapp värviliste paberite ja joonistuste jaoks

• Põll kunstitundideks

• Vahetusjalanõud, sussikott



ÕPPEVAHENDID

•Vihikud ostab klassijuhataja klassi raha eest

•Kunstitarvete karp peab mahutama A4 kuni A3 
paberid 

•Kõikidele asjadele alates harilikest pliiatsitest, 
lõpetades jalanõudekotiga, tuleb peale kirjutada 
õpilase nimi



KOOLI VASTUVÕTMISE DOKUMENDID

Avalduse, koolivalmiduskaardi, tervisetõendi, 
koopia sünnitunnistusest ja isikut tõendavast 
dokumendist saab saata digiallkirjastatult
kooli üldmeilile ksg@ksg.edu.ee

mailto:ksg@ksg.edu.ee


27. august 2020

Läbi mängu kooli” Mäe majas

● Lastevanemate koosolek

● Klassiga ja klassijuhatajaga tutvumise tund



INFO

1. SEPTEMBRI 2020

AKTUSE KOHTA
KOOLI KODULEHEL AUGUSTIS



HEAD KOOLITEED!


