Haapsalu Põhikooli
põhiväärtused:

1. klassi astumiseks:

- AVATUS
Oleme empaatilised, tolerantsed, valmis
dialoogiks ning otsime ja leiame lahendusi.
- LOOMINGULISUS
Loome ja teostame uusi ideid.
- TÖÖKUS
Oleme pühendunud ja anname endast parima
vastavalt oma võimetele.
- ÕPIHUVI
Oleme motiveeritud ennast arendama luues
valmisoleku elukestvaks õppeks.
- HOOLIMINE
Väärtustame,
üksteist.

Haapsalu
Põhikool

märkame

ja

tunnustame

1.-4. klassis toimub sõnaline
hindamine.

 Vanemate esimene koosolek toimub
8. juunil kell 18.00.
Vanem
esitab
koolile
lapse
tervisekaardi ja koolivalmiduskaardi.
Õpetaja tutvustab 1. klassi õppetöö
korraldust ja annab soovitused
õppevahendite kohta.

Ujumise algõpetus 1.-3. klassis.

 27. augustil kell 10.00-12.00 või
17.00-19.00 on kooliga tutvumise
päev, kus tulevane koolilaps saab
tuttavaks
oma
õpetaja
ja
klassiruumiga. Samal ajal saab ära
tuua
õpilaspileti
pildi
ja
õppevahendid.

3. või 4. klassis saavad õpilased
taotleda jalgratta juhilube.

*ARNO keskkonnas taotluse täitmise juhend
on Haapsalu linna või kooli kodulehel.

Pikapäevarühmad 1.-4. klasside
õpilastele .
Mitmesugused huviringid.

2021

 Vanem esitab vormikohase taotluse
Haapsalu Linnavalitsusele
1.03.-21.03.2021
keskkonnas ARNO*
(https://piksel.ee/arno/haapsalu/)
või Haapsalu Linnavalitsuses, Posti
34.

Esimesse klassi tulles oskab laps:
 olla koostöövalmis ja arvestada oma
kaaslastega
 toime tulla uutes ja ootamatutes
olukordades
 küsida täiskasvanult või kaaslaselt abi
 järgida kõige lihtsamaid
viisakusreegleid ja käitumistavasid
 iseseisvalt riietuda ja hoolitseda
puhtuse eest
 lühiajaliselt keskenduda erinevatele
tegevustele
 viia alustatud tegevus lõpuni
 aktiivselt osaleda mängudes ja
sportlikes tegevustes
 käsitseda õigesti kirjutus- ja
töövahendeid
 hääldada kõiki häälikuid ja määrata
nende järjekorda sõnas
 kirjutada suuri joonistähti
 edasi anda oma mõtteid lihtsate
lausetega
 nimetada ja eristada kujundeid
 loendada ühest kümneni
 liita ja lahutada viie piires
 kella järgi määrata aega täistundides
 määrata oma asukohta ümbritsevate
esemete suhtes

Õppevahendid ja muud
vajalikud asjad:






















koolikott
plokkflööt
joonistuspaberid A3, A4
värviliste paberite komplekt
ümbrispaberid õpikutele,
tööraamatutele, kilekaaned
vihikutele
üks ruuduline vihik
üks valge joonega vihik
üks abijoontega vihik
üks 16 joonega vihik
pinal, joonlaud, kustutuskumm,
kaanega või kogumistopsiga
pliiatsiteritaja
harilikud, vilt- ja värvipliiatsid
guaššvärvid ja õlipastellid
pintslid
käärid ja pulgaliim
lauakate, põll, kaanega veenõu
värvide segamisalus
plastiliin
spordidress ja spordijalatsid
vahetusjalatsid

Palume kirjutada
õppevahenditele, riietele ja
jalatsitesse nimed.

Tugispetsialistid:





logopeed
sotsiaaltöötaja
psühholoog
õpiabi õpetajad

 hariduslike erivajadustega
õpilaste õppe koordinaator

Meil on:





pikapäevarühm
digitehnoloogilised
võimalused klassides ja
koridorides
avatud aatriumid õppimiseks
ja puhkamiseks

 kaasaegsed mängualad majas
sees ja õues

Haapsalu Põhikool on
põhiharidust võimaldav,
avatud suhtumisega, turvaline
ja õpihuvi väärtustav kool.
HAAPSALU PÕHIKOOL
Lihula mnt 12, 90507 Haapsalu
Tel: 4724860
E-post: kantselei@hpk.edu.ee
Kodulehekülg: www.hpk.edu.ee

