Õppetöö korraldus kontakt- ja distantsõppe korral 2020/2021.
õa
Tavaline õpe/kontaktõpe
Kooli tulek
* Ka kergemate haigustunnustega jääb õpilane/töötaja koju ja võtab ühendust
perearstiga;
* Koolil on õigus ka väheste haigustunnustega õpilane/töötaja kohe koju saata;
* Kui perearst on saatnud testima, siis tuleb kindlasti kodus olla testitulemuse
teadasaamiseni;
* Kui reisitakse riiki, mis on välisministeeriumi poolt ohuriigina kirjas, tuleb saabudes
teha test ning viibida kodus testitulemuse saamiseni.
Vahetunnid
* Vahetundides tuleb viibida hajutatult;
* Vahetundides tuulutatakse klassiruume; tundide ajal tuulutatakse koridori.
* Igas klassiruumis on olemas desinfitseerimisvahend;
* Pikal vahetunnil viibida võimalusel õues;
Söögivahetund
* enne sööklasse sisenemist ja sööklast väljumisel tuleb pesta ja kuivatada või
desinfitseerida käed;
Kui tekivad küsimused, probleemid, mured
* pöörduda klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonna poole;
* olulised kontaktid väljaspool kooli:
Portaalid: https://peaasi.ee/. https://www.teeviit.ee/.
Rajaleidja nõuandetelefon: 735 0700.
Lasteabi telefon 116 111.

Kuidas käituda õpilase/töötaja haigestumise korral?
* Kui õpilase COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe
klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja kooli juhtkonda, antud klassi
õpilasi ja vanemaid.
* Kool võtab ühendust Terviseametiga ja tegutsetakse saadud juhiste põhjal.
* Kool selgitab välja, kellega on haige koolist kontaktis olnud. Vastavalt olukorrale
võetakse vastu otsus kas minna üle täielikule distantsõppele või rakendada osalist
distantsõpet.
*Kui otsustatakse osalise distantsõppe kasuks (nt klass, kus õpib nakatunud jääb
distantsõppele), siis ülejäänud õpilaste õpe toimub koduklassides. Koolilõunat pakutakse
algklassidele koduklassis, ülejäänud söövad hajutatult sööklas.
*Distantsõppele jäänud õpilane jälgib pidevalt e-kooli, mille kaudu edastatakse vajalikku
infot koolis toimuva kohta.
* Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse kasutusele
kõige viimase võimalusena.

* HEV-õpilasele on kättesaadav juhendatud õpe. Juhul kui HEV õpilane peab jääma
isolatsiooni (on positiivne või pereliige on positiivne), siis pakub kool talle võimalust
saada juhendatud õpet veebi vahendusel.

Õppetöö korraldus täieliku ja osalise distantsõppe perioodil
* Õppetöö toimub tunniplaani alusel.
* Veebitundide läbiviimiseks kasutatakse Zoomi keskkonda, kui õpetaja pole õpilastega
sõlminud teisi kokkuleppeid.
* Töö- ja suhtluskeskkonnaks on e-kool ja Gmail, kui õpetaja pole õpilastega sõlminud
teisi kokkuleppeid.
* Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem
sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul.
* Tunnitöö ülesanded lisab õpetaja e-kooli päevikusse kõige hiljem eelmise päeva õhtul
kell 19.00.
* Tööpäevadel pärast kella 18.00 ei ole õpetaja kohustatud õpilaste töid tagasisidestama
ja telefonile, sõnumitele või e-kirjadele vastama.
* Veebitunnid toimuvad ajavahemikus kell 9.00 - 14.00.
* Vajadusel ja võimalusel laenutatakse täieliku distantsõppe korral õpilasele
digiõppeseadmeid. Vajadusel pöördutakse koolijuhi poole. Samuti selgitatakse välja
võimalikud interneti kättesaadavuse probleemid.
*Kool võtab vajadusel ühendust õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale
distantsõppes. Vajadusel ja võimalusel korraldatakse üksikute õpilastega kontaktõpe.
* Kui tavapärase kontaktõppe perioodil on õpilane sunnitud koolist kergemate
haigussümptomite või karantiini tõttu puuduma, lähtub ta õpetaja tunnisissekannetest
e-koolis ning täidab ülesanded iseseisvalt, vajadusel võtab õpetajaga ühendust.

