Tere, Kool!

Heki tee 16, Tallinn 12112
1. õppeaasta toimub moodulhoones aadressil:
Haaviku tee 10, Tallinn 12113, Merivälja Lasteaia hoovis.

Oluline info!
1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid
• taotlus (kooli kodulehel).

• koopia lapse sünnitunnistusest või dokumendist (ID-kaart või pass).

• koopia lapsevanema isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart või pass).
• lapse tervisekaart (väljastab perearst).

• koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus).

• nõusolek isikuandmete töötlemiseks - blankett (kooli kodulehel).
Dokumendid esitada kooli kantseleisse:

e-posti teel: meripohi@meripohi.edu.ee
tel. 6 232 234.

Juulikuus on kool suletud!

Alates 10.08-28.08 tööpäeviti on kooli kantselei avatud kell 10.00-14.00.

Koolivorm
Meie koolis on koolivormi kandmine soovituslik.
Tellida saab järgnevalt lingilt: https://meripohi.edu.ee/koolivorm/
Tellimisperiood
KEVADEL 27.04-26.06 tellimused saate kätte koolist alates 23.08.
SÜGISEL 27.08 - 20.09 tellimused saate kätte koolist alates 11.11.

Koolivormi proovimine Norrisoni salong-kaupluses Tallinnas:
Telliskivi 60/2, i-hoone.

Õpilaspilet
E-õpilaspileti esmaseks
väljastamiseks saadab
lapsevanem aadressile
foto@meripohi.edu.ee
järgnevad andmed:
a) lapse ees- ja
perekonnanimi,
klassi number tähisena
nt. Kooli Õpilane, 1.(A).

b) digitaalne dokumendifoto
.jpg või .png failina, mille
pealkiri on õpilase isikukood:
(nt. 39901010420.jpg).

Kodukord
Nii nagu kodus, on ka
koolis kodukord, mida
tuleb täita.
Ole hea ja tutvu sellega
Merivälja Kooli kodulehel:

dokumendid-> kodukord!

Kooliõde

Tugimeeskond

Koolis töötab kooliõde
E-N kell 8.00-16.00,
reedel pöörduda
abi saamiseks õpetajate tuppa.

Kooli töötab tugimeeskond:

Kontakt: merivaljak@kth.ee
tel. 5625 6659.

Kontakt:
Urve.RaudseppAlt@meripohi.edu.ee

eripedagoog, koolipsühholoog,
logopeed, sotsiaalpedagoog.

Koolivaheajad
2020/2021. õppeaastal
I vaheaeg 19. – 25. oktoober 2020;
II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021;



pinal (klapp-pinal)



valge pehme kustutuskumm



käärid (ümara otsaga)



pliiatsiteritaja koos kogujaga



väike liimipulk



Koolitarvete nimekiri


rasvakriidid või õlipastellid



guaššvärvid (6 värvi)



vesivärvid (akvarellvärvid)



2 harilikku pliiatsit keskmise tugevusega (HB)

plastiliin, voolimisalus, voolimispulk



suur liimipulk



joonlaud (piisab 20 cm)



pintslid (3 erineva suurusega)



viltpliiatsid (6 värvi)



lauakate



värvilised pliiatsid (12 värvi)



veetops (plastik)



1 ruuduline vihik (5mmx5mm ruut) äärejoontega



kilepõll

2 abijoontega vihik äärejoontega





A3 suuruses mapp tööde hoidmiseks

dressid (lühikesed ja pikad)



1 noodivihik (formaat A5)






A4 kummiga mapp töölehtede jaoks

spordijalatsid



pesemisvahendid ja käterätik



liikuv aabits (tähed lahti lõigata)



trikoo/ujumispüksid, ujumismüts



vahetusjalatsid soovitavalt heleda tallaga põrandaid mitte
määrivad



vahetusjalatsite kott nagisse riputamiseks





raamatutele ja vihikutele ümbrispaberid ja/või
kileümbris

lugemispäevik A4 formaadis spiraalköites (ruuduliste

või jooneliste lehtedega)



karp kunstiõpetuse asjade jaoks (n. kingakarp)



A4 ja A3 suuruses joonistuspaberi plokk



kooli logoga õpilaspäeviku saab koolis

NB! Asjadele kirjutada lapse nimi ja kool.

Koolis on suurimaks
abistajaks ja juhendajaks
klassijuhataja.

Ilusat kooli algust!
2020. a.

