
 Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja õpilaste 

päevakava: 

 

1. Koolimaja avatakse tööpäeviti kell 8.00. 

2. Kooli õppetundide ajad ja toitlustamine: 

Hommikupuder 8.45-9.00 

1.  tund  9.00-9.45 

2. tund  9.55-10.40 

3. tund  10.50-11.35 

4. tund 11.45-12.30 

 Lõunasöök   12.30-12.50 

5. tund 12.50-13.35 

6. tund 13.45-14.30 

 Oode 14.30-14.40 

             7. tund 14.40-15.25 

3. Tunniplaan on päevakava osa ja kättesaadav 

aadressil: www.laulasmaakool.ee 

4. Pikapäevarühma tegevused algavad I-VI klassidele 

peale ainetundide lõppu ja lõppevad hiljemalt 

15.45.  
Pikapäevarühma töökorraldus: 

 Pikapäevarühma tegevused planeerib ja viib läbi pikapäevarühma 

kasvataja järgides pikapäevarühma päevakava. 

 Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus: 

- viibida koolimajas pikapäevarühma õpetaja järelvalve all  
- saada pikapäevarühma õpetajalt abi õppimisel 

- tegeleda koduste ülesannete täitmisega 

- veeta aega kaasõpilastega 
- osaleda huviringides 

- saada tasulist õhtuoodet 

 Õpilane võetakse pikapäevarühma ja arvatakse sealt välja 
lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. 

 Pikapäevarühm töötab koolipäevadel. 

 Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast 

lapsevanema soovil ettenähtust varem pikapäevarühma õpetaja 
teadmisel ja loal. 

 Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat, kui õpilane puudub 

pikapäevarühmast. 

 Kui õpilane ei soovi teatud päeval õhtuoodet, teavitab vanem sellest 
päeva ette. 

 Pikapäevarühma õhtuoote eest tasumine toimub arvete alusel 

 Pikapäevarühma tunnid fikseeritakse elektroonilises päevikus 
Stuudium 

5. Huviringide tegevus algab õpilasele peale ainetundide 

lõppemist. 

6. Koolimaja suletakse kell 21.00. 

7. Õpilasüritused lõppevad hiljemalt 21.00, kui ei ole 

kokku lepitud teisiti. 

 

Laulasmaa Kooli astumiseks on vaja esitada: 

 

 avaldus 

 sünnitunnistuse koopia 

 foto (3x4) – 2 tk 

 tervisetõend perearstilt 

 koolivalmiduskaart (kui laps on käinud lasteaias)                

 pikapäevarühma avaldus (soovi korral) 

 

         
 

 
Kooli andmed: 

 

Laulasmaa Kool Klooga koolimaja 

Aedlinna tee 5, Klooga,  Lääne-Harju vald, 

Harjumaa 76703 

e-post: info@laulasmaakool.ee 

info@kloogakool.ee 

telefon: 608 8900 Laulasmaa  

telefon: 6043143 Klooga 

Koduleht: www.laulasmaakool.ee 

 
Õpilasliini busside sõidugraafik kooli kodulehel 
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Laulasmaa Kooli põhiväärtused 
 

 1. Oma rahva ja kodukoha kultuur: Seisame eesti 

rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest. Õpe 

toimub rahvatantsutundide ja ringide,  

emakeelenädala, etluskonkursside, rahvakalendri 

tähtpäevade ja muude projektide/programmide kaudu. 

Lisatund on antud käsitöö ja 

kodundusele/tehnoloogiaõpetusele. 

2.  Terviseedendus: Tervislike eluviiside väärtustamine ja 

järgimine. Tegutseb tervisenõukogu. 

3.  Loodushoid: Seisame jätkusuutliku looduskeskkonna 

säilimise eest viies läbi keskkonnaalaseid ettevõtmisi. 

Lisatunnid on antud loodusõpetusele, bioloogiale ja 

geograafiale. 

4.  Maailmaharidus: Väärtustame maailma eri rahvaste 

kultuure. Õpe toimub projektide kaudu. Lisatunnid on 

antud ajaloole ja võõrkeeltele. A-võõrkeele (inglise 

keel) õppimine algab 2. klassis ja B-võõrkeele (vene 

keel) õppimine 5. klassis.  

5. Digiteadlikkus: Digitaristu pidev täiendamine ja 

vahendite rakendamine ainetundides. Toimuvad 

informaatika tunnid ja ringitunnid. Lisatunnid on 

antud matemaatikale. 

 

       Laulasmaa Kooli õppekavaga, kodukorraga ja muude 

oluliste dokumentidega palume tutvuda Kooli 

kodulehel. 

 

  

    Huviharidus 
 

 rahvatants (tunniplaanis 1- klassis) 

 liiklusõpetus (tunniplaanis 3. klassis) 

 informaatika (tunniplaanis 5. klassis) 

 ettevõtlusring (tunniplaanis 1-3 klass) 

 robootika  

 arvutiring 

 inglise keele ring 

 puutöö 

 meisterdamisring 

 näitering 

 spordiring  

 loodusring 

 

 

       Tugikeskus 

 
Õpilase arengut koolis toetavad lisaks: 

 eripedagoog 

 logopeed 

 psühholoog 

 tugiisikud 

 kooliõde 

 

Laulasmaa Koolis rakendatakse KiVa, VEPA, TORE 

ja Vaikuseminutite programme. Laulasmaa Kool 

kuulub Tervist Edendavate Koolide ja Lasteaedade 

võrgustikku. Laulasmaa Kool on Turvaline Kool. 

 I klassi õpilasele vajalikud õppevahendid  

   

 jooneline vihik (16 joont, trükitud äärejoontega, 2 

tk) 

 abijoontega vihik (trükitud äärejoontega, 2 tk) 

 ruuduline vihik (väikeste ruutudega, trükitud 

äärejoontega, 2 tk) 

 õlipastellid või rasvakriidid (väike karp) 

 guaššvärvid (6 värvi) 

 värvilised joonistuspaberid (A4, A3) 

 värvilised paberid 

 pinal  

 harilikud pliiatsid 

 värvilised pliiatsid (jämedamad) 

 markerid (2-3 tk) 

 joonlaud (20 cm) 

 kustutuskumm 

 käärid 

 pliiatsiteritaja (kogujaga) 

 veetops 

 liimipulk 

 mapid töölehtede hoidmiseks (A4; 2-3 tk) 

 vihikumapp 

 „sodimisvihik“ 

 keh. kasv. tundideks-  lühike ja pikk dress, 

spordijalanõud (sise ja välis) 

 rahvatantsu tundideks- T-särk, lühikesed 

püksid/seelik, mustad sussid/tennised 

 vahetusjalatsid (õhku läbilaskvad, mittemäärivad) 

 koolikott (tugeva seljatoega, laiade õlarihmadega) 

 õpikutele/vihikutele ümbrispaber/kaaned 

 Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja õpilaspäeviku 

ja koolimütsi saab õpilane kingituseks kooli poolt 

 

 


