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KANNELMÄKI PÕHIKOOL

KANNEL, Kanneltie 1, klassid 1-4 RAITTI, Kaarelan raitti 1, klassid 1-2

27.11.2019



KANNELMÄKI PÕHIKOOL

TAMMI, Kuninkaantammenkierto 3, klassid 1-2 RUNO, Runonlaulajantie 40, klassid 5-9

27.11.2019



KANNELMÄKI PÕHIKOOL

Kaarela piirkonna laste ja noorte elukohajärgne kool, klassid 1-9

tegutseb neljas asukohas

Helsingi linna suurim ühtne põhikool: õppeaastal 

2019 – 2020 õpilasi 1050 ja töötajad 130

multifunktsionaalne kool: kooli tugiisik, ME-kool, piirkonna 

võrgustikud

lai keeleprogramm ja palju valikaineid

kakskeelne õpe soome ja inglise keeles

sobivustestiga eneseväljendusõpetus 7.-9. klassis

tööelule keskenduv õpetus 8.-9 klassis

Laps alustab 1. klassi kodule kõige lähemal asuvas koolimajas



KANNELMÄKI PÕHIKOOL-
ühine kool kõigile

KOOSTÖÖ EEL-JA VARAJASES HARIDUSES 

Ühine arendamine

Eskarilaineni aastakell

ÜHINE KOOL KÕIGILE

Üheskoos tegemine ja õppimine

Erinevad õppekorraldused

Kooli täiskasvanute töö paarides ja meeskonnana

27.11.2019



Koolitee algab

Koolitee alustamine on lapse ja kogu 

perekonna elus suur asi.

Koolitee alustajad ootavad innukalt ja 

ehk ka väikese põnevusega kooli algust 

ja õpilaseks saamist. 

Kodu ja kooli ühiseks tähtsaks 

ülesandeks on julgustada ja toetada 

last tema uuel eluetapil!

Laps alustab 1. klassi kodule kõige 

lähemal asuvas koolimajas



Õppekava

Iga kooli tegevuse ja õpetamise aluseks on selle kooli isiklik 

õppekava. Õppekava põhineb riiklikel ja omavalitsuse õppekava 

kriteeriumitel. 

Õppekava ütleb, kuidas koolis töötada ja millele kool oma töös 

rõhuma peab. Õppekava sisaldab tegevuskontseptsiooni ja 

väärtusi, õppeainete ja teemade eesmärke ning sisu, 

töömeetodeid ja hindamiskriteeriume.

www.ops.edu.hel.fi → Kannelmäen peruskoulu

http://www.ops.edu.hel.fi/


Koolis õpitakse tulevikus 
vajalikke oskusi ja 
omandatakse 
laiaulatuslikke teadmisi
Helsingil on arenenud, pedagoogiliselt 

mitmekesine ning digivahendeid kasutav 

haridus-ja koolitusprogramm. 

Toetame individuaalset ja koostöös toimuvat 

õpet, mis põhineb iga õpilase tugevate külgede 

leidmisel. 

Arendame pidevalt oma pedagoogikat, 

õpikeskkonda, õppimisprotsesse ja oskusi. 



Mida ja kuidas koolis õpitakse?

Põhikoolil 1. klassis harjutatakse kooliõpilaseks olemise 

põhialuseid - iseenda ja oma kooliasjade eest hoolitsemist 

ning töötamist iseseisvalt ja rühmas. 

Kahe esimese kooliaasta jooksul õpetatakse põhiteadmisi ja -

oskusi. Nende hulka kuuluvad lugemine, kirjutamine, 

matemaatika, keskkonna ja looduse põhiteemad ning käelised 

oskused ja kehaline kasvatus.

27.11.2019



OPS-tunnijaotus, 1. klass

EMAKEEL/SOOME KEEL TEISE KEELENA 7 tundi nädalas

A-keel 2 tundi nädalas

MATEMAATIKA 3 tundi nädalas

KESKKONNAÕPE 2 tundi nädalas

RELIGIOONI- JA EETIKAÕPETUS 1 tund nädalas

MUUSIKA 1 tund nädalas

KUNST 1 tund nädalas

KÄSITÖÖ 2 tundi nädalas

KEHALINE KASVATUS 2 tundi nädalas

Kokku 21 tundi nädalas

Lisaks võimalus õppida oma emakeelt 2 tundi nädalas.

15.1.2019



1. klassis algav keeleõpetus 
Mitmekülgne keeleoskus on üks 

tuleviku võtmepädevustest.

Algklassid on võõrkeele õppimiseks 

soodne aeg.

Õpetamisel keskendutakse suulisele 

eneseväljendusele ja suhtlusele.

Varajasem keeleõpe lisab 

motivatsiooni keelte õppimiseks.

Õppimine toimub funktsionaalselt 

ja huvitavalt. 
https://vimeo.com/apogeeoy/review/305

735525/66281da409

https://vimeo.com/apogeeoy/review/305735525/66281da409


Meie kooli 
keeleprogramm

• A-keel (1. klass): INGLISE, 

PRANTSUSE, ROOTSI, SAKSA

• Valikuline A-keel (3. klass): INGLISE, 

PRANTSUSE, SAKSA, VENE

• B-keel (6. klass): ROOTSI ja INGLISE

• B2-keel (8. klass): HISPAANIA, 

PRANTSUSE, SAKSA, VENE 



KAKSKEELNE ÕPETUS SOOME JA INGLISE 
KEELES 
Algas meie koolis 1. klassis 2019. aasta sügisel 

Pakutakse kõigile kooliõpilastele sõltumata kooli 

tegevuskohast. 

Erinevate õppeainete sisu ja teemad inglise keeles kuni 4-5 

tundi nädalas (10 -25% õpilase iganädalasest tundide 

arvust).



Helsingi põhikoolis 
on võimalik saada 
mitmesugust tuge koolitööks.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/apua-oppilaalle/


mitmekesised ja vahelduvad 

kooliülesanded

õppimine paindlikus õpperühmas

õpilase juhendamine

täiendav õpe

eriõpe

õpilashoolitsuse teenused

spetsiaalse ja tõhustatud toetuse 

teenused

Rühm töötab selleks, et edendada 

koolikogukonna heaolu ja leida 

lahendusi tuge vajavate õpilaste 

abistamiseks. Rühma võib kuuluda 

direktor, kooli tervishoiutöötaja ja 

kooliarst, kooli kuraator, 

koolipsühholoog, eriõpetaja ja 

õppealajuhataja ning vajadusel ka 

klassiõpetaja või 

klassijuhataja/grupijuhendaja. 

Õppimist toetavad 

üldiselt

Mitut kutseala hõlmav 

õpilasteenistuse rühm
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Pärastlõunane tegevus 
hõlbustab tööelu nõuete ja 

lapse hea igapäevaelu 
ühitamist

Pärastlõunane tegevus 
täiendab algõpetuse poolt 

antavat etteevalmistust 
arenguks ja õppimiseks. 

Pärastlõunases tegevuses vahelduvad mäng 

ja juhendatud tegevus. Laps saab olla õues, 

veeta aega koos teiste lastega ja leida uusi 

sõpru.

Kooliõpilaste pärastlõunane tegevus 



Pärastlõunane 
tegevus
1. ja 2. klassi õpilatsele pakutakse pärast koolipäeva 

lõppu toimuvat pärastlõunast tegevust: 

lastel on võimalus mängida oma mänge, liikuda, õues 

olla, kohtuda sõpradega ja lõõgastuda ning osaleda 

juhendatud tegevustes nii siseruumides kui ka õues.

KANDIDEERIMISE AEG: 23.3. – 24.4.2020.

Kandideerimisvorm tagastatakse sellesse 

tegevuskohta, kuhu kandideeritakse.

Otsused saadetakse postiga hiljemalt 1.7.2020. 

Lisateave hel.fi/iltapaivatoiminta



Meie kooli õpilaste pärastlõunase 
tegevuse kohad

• KANNEL: ILTISKIDS 

• RAITTI: PÄRASTLÕUNANE LIIKUMISRÜHM

• TAMMI: ILTISKIDS

Lisaks: 

Mänguväljakud 



Hommikused tegevused

Hommikune tegevus on 1. ja 2. klassi õpilastele mõeldud tegevus enne 

koolipäeva algust. See toimub linna algkoolides või koolide lähedal 

asuvatel mänguväljakutel. Hommikune tegevus on vabatahtlik ja tasuta. 

Tegevuse käigus ei pakuta hommikusööki, kuid laps võib kodust oma 

eine kaasa võtta. 

REGISTREERIMINE: 

kooli registreerimise ajal (esialgne) ja augustis pärast kooli algust 

Wilma kaudu (tegelik).

Rohkem teavet ja mitmekeelseid juhendmaterjalid: www.hel.fi/iltapaivatoiminta

Õppeaastal 2019-2020 toimub tegevus kell 8.30-10.00 

Kannelmäkis asuv mänguväljak.

8.11.2019 hommikused tegevused 21

http://www.hel.fi/iltapaivatoiminta


Tähtsad kuupäevad 1/3

KOOLI REGISTREERIMINE

Kooli registreerimine peamiselt Wilmas wilma.edu.hel.fi 7.1. – 23.1.2020.

Võimalus registreeruda koolis neljapäeval 23.1.2020 kell 8.00-10.00 ja 

17.00-19.00 

TÄHELEPANU: kõikide Kannelmäki põhikooli registreeruvate laste 

registreerimine toimub nende kodukohast olenemata Kanneltie tegevuskoha 

sööklas aadressil Kanneltie 1.

https://wilma.edu.hel.fi/


Kooli registreerimine koolis 
kohapeal: 1/3

registreerimine tuleb teha kohapeal elukohajärgses 

koolis, kui lapsele antakse eritoetust 

Registreerimine mitte-elukohajärgses koolis, kui:

-lapsele on valitud selline A1 keel, mida ei õpetata teie elukohajärgses 

koolis,

-laps soovib intensiivõpet või võõrkeelset õpet või 

-laps soovib minna mitte-elukohajärgsesse kooli muul põhjusel

Mujale kui oma elukohajärgsesse kooli võetakse laps siis, kui 

koolis on vabu kohti.



Tähtsad kuupäevad 2/3

KANDIDEERIMINE PÄRASTLÕUNASESSE TEGEVUSSE: 23.3. – 24.4.2020

VASTUVÕTMISE OTSUSED:

25.3.2020

postitatakse direktori otsus lapse vastuvõtmise kohta (= otsus Kannelmäki 

põhikooli vastuvõtmise kohta) 

alates sellest kuupäevast direktori otsus, mis käsitleb konkreetset toetust muu 

õpetamise kontekstis (nn integratsioon)

erikategooriasse kuuluvate eritoetuse andmise otsused postitab 

haldusosakond 

Eestkostja teavitab kirjalikult, kui ta ei võta lapse koolikohta vastu.

15.1.2019



Tähtsad kuupäevad 3/3

KOOLIGA TUTVUMINE

(kutse kirja teel aprillis)

KANNEL teisipäev 12.5.2020 kell 8.00 – 9.00

RAITTI kolmapäev 13.5.2020 kell 8.00 – 9.00

TAMMI reede 15.5.2020 kell 8.00 – 9.00

ÕPPEAASTA 2020 – 2021

algab neljapäeval 13.8.2020 kell 8.30

15.1.2019



Täname teid osalemise eest!

Lisateave:

Kannelmäki põhikooli koduleht:

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/ 

Kooli Facebooki leht & Instagram (üritused, jne)

edu.hel.fi/tervetuloakouluun

https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kannelmaen-peruskoulu/
edu.hel.fi/tervetuloakouluun

