Info 1. klassi astuva õpilase lapsevanemale
1. Kinnitada oma lapse koolikoht eKoolis.
2. Palume võimalusel esitada digiallkirjastatud digikonteiner dokumentidega koolile
ttg@ttg.edu.ee
•
•
•
•
•

Digikonteiner peab sisaldama järgmiseid dokumente:
Avaldus ( kooli kodulehel I klassi avaldus)
Sünnitõendi koopia (kas skaneeritult või pildina)
Lapsevanema ID-kaart (kas skaneeritult või pildina)
Õpilaspileti/sissepääsukaardi tarbeks digifoto 3x4 cm. Digifoto on vajalik
enne digikonteinerisse panekut nimetada lapse ees-ja perenime ning
isikukoodiga.

•

Kui lasteaed on väljastanud koolivalmiduse kaardi digitaalselt, siis lisada see
digikonteinerisse. Kui ei, siis saab selle tuua augustis 2021.

•

Lapse tervisekaart. Kui on väljastatud digitaalsena, siis lisada
digikonteinerisse, kui ei, siis tuua augustis 2021

•

Koolimütsi tarbeks pea ümbermõõt

3. Lapsevanem tellib lapse kooli tulekuks järgmised asjad:
• Müts
18.00
• Sall
18.75 (tütarlastele)
• Lips (väike)
12.60
• Päevik
3.50
• Sussikott
4.50
Lapsevanem kannab (punktis 3 nimetatud asjade eest) raha üle Tallinna
Tehnikagümnaasiumi Toetajaskogu a/a EE087700771003253206 LHV pank.
(24.06.2021 viimane kande päev).
Maksekorraldusele kirjutada lapse ees-ja perenimi, konkreetselt tooted, mille eest
tasutakse.
4. Koolivormi tellimine
Oluline, et õpilasel oleks kindlasti kas vest või kampsun. Pidulikel kooli aktustel on
õpilasel valge pluus/särk, mustad püksid/seelik, koolivormi vest või kampsun,
lips/sall; müts.
•
•

T-särk, polo, kooli logoga pluus on mõistlik tellida.
Koolivormi elementide tellimine toimub läbi e-keskkonna.

•

Kudumite, T-särkide, aksessuaaride tellimine toimub läbi Norrisoni
KOOLIVORMI e-tellimiskeskkonna. Koolivormi ettetellimiskeskkond on avatud

http://koolivorm.norrison.ee/ Tellimisperiood: mai – 24.06.2021.a.
Tellimused saate kätte koolist augustis. Koolivormi mõõdutabeli leiad SIIT (pdf).
Lisaks on võimalus minna kohapeale proovima .
Koolivormi rõivaste suurusi on võimalik proovida alates 03.05.2021 Norrison OÜ
salongkaupluses aadressil Telliskivi 60/2, D-korpus, i-hoone. E-R kella 10.00 - 18.30
ja L kella 11.00 – 18.30, P suletud.

5. Kohtumine klassijuhatajatega.
26.08.2020 kell 18.30 kooli aulas
6. I klassi astujale kooliks vajalike asjade nimekirja saadab klassijuhataja lapsevanemale
e-kirja teel.
7. Küsimuste korral pöörduda:
• ttg@ttg.edu.ee
• Mobiil: +372 5819 0057 või lauatelefonil +372 652 0581

