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1. Õppeaastat alustame kontaktõppega, kuid olukord võib kiirelt muutuda. 

2. Õppetöö ja muude tegevuste läbiviimiseks kooliruumides arvestame, et COVID-19 on 

viirusnakkus, mis levib piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku 

inimesega. 

3. Sellepärast on oluline, et kooli ei tule haige õpilane, õpetaja, koolitöötaja. ( v.a. arsti loal, 

kui on teada, et nohu või köha on krooniline ja pole tingitud viirusest) 

4. Kõige olulisem on ennetus! Kontaktide vähendamine, distantsi hoidmine ja käte hügieen. 

5. Vajalikud kaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on koolis olemas ja kaitsemaski on 

soovi korral võimalik endale soetada majandusjuhataja käest. 

6. Väljaspool kooli ja bussides tagab kaitsevahendite olemasolu oma lapsele lapsevanem. 

7. Käte desinfitseerimisvahendid on paigaldatud koridoridesse ja sööklasse ning 

tualettruumid on varustatud kätepuhastusvahenditega. 

8. Oluline on, et algklasside õpilased püsiksid omal koolipoolel ja suuremad õpilased omal 

poolel. Ilusate ilmadega korraldada võimalusel tunde väljas, samuti suunata õpilasi välja 

vahetundidel. 

9. Kindlasti tuulutada vahetundides klassiruume. 

10. Koristajad desinfitseerivad üldkasutatavate ruumide pindu ja uksekäepidemeid ning 

teevad põrandate, pinkide märgpuhastust. 

11. Vältida tuleks inimeste vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte. 

12. Kooli ruumides viibitakse ainult niipalju, kui vajalik, õpilased ei kogune gruppidesse. 

13. Koosolekute korraldamisel tuleb kaaluda ka nende läbiviimist veebis. 

14. Üritusi tuleb korraldada pigem vanusegruppide või klasside kaupa. 

15. Koolihoonesse ei tohi siseneda eelneva kokkuleppeta õpilaste ja töötajate pereliikmed 

ega muud isikud. 

16. Vanemad saadavad oma lapse ainult kooliukseni ja ootavad lapsi kooli ees, koolimajja ei 

sisene.(kui ei ole kutsutud). 

17. Lapsevanem peab teavitama klassijuhatajat, kui laps reisib välismaale. Kõik, kes on 

saabunud välismaalt, peavad tegema koroonatesti ja negatiivse testitulemuse korral 



võivad tulla kooli, kui testi teinud ei ole, siis viibivad õpilased kaks nädalat koduõppel ja 

siis vastutavad õppetöö eest lapsevanemad. 

18. Vanem on kohustatud koheselt meili teel või e-kooli kaudu teavitama klassijuhatajat , kui 

tema laps on haigestunud ja õppetöös ei osale. Teavitus peab tulema sama õppepäeva 

jooksul, kui õpilane puuduma hakkas. 

19. Koolijuhil või õpetajal on õigus haigusnähtudega isik ära saata, teavitades õpilase puhul 

ka lapsevanemat. 

20. Distantsõppele jääme juhtumipõhiselt, esialgu klasside kaupa, kui mingis klassis on 

tuvastatud kellelgi viirus, siis jääb terve klass distantsõppele ja õpetaja teeb distantsõpet 

vastavalt tunniplaanis ettenähtud tunni ajal. 

21. Kui algklassi lapsel ilmnevad haigusnähud koolis, antakse talle mask ning klassijuhataja 

informeerib lapsevanemat. Lapsevanemal palutakse oma lapsele järgi tulla. Juhul, kui 

vanem ei saa lapsele järgi tulla, siis isoleeritakse õpilane medõe kabinetti. 

22. Nii lapsevanem, kui ka haigestunud töötaja, peavad teavitama koolijuhti kui lapsel või 

töötajal on diagnoositud COVID- 19. 

23. Võimalikult kaua püütakse kontaktõppel hoida nooremaid õpilasi ja erituge vajavaid 

õpilasi. 

24. Seni kuni kogu kool ei ole läinud distantsõppele kasutatakse numbrilist hindamist ja kui 

on vaja minna distantsõppele, siis asendatakse see siiski põhikooli ja algklasside osas 

arvestatud/mittearvestatud(A/ MA) süsteemiga. 

25. Kõik õpetajad püüavad distantsõppe ajal korraldada ka videotunde ja õpilastel on 

kohustus nendel osaleda. 

26. Õpetajad valmistavad õpilasi ette-kus ja kuidas on õppematerjalid e-keskkondades 

kättesaadavad , kogu kool läheb ühtsele süsteemile. 

27. Vajadusel laenutab kool õpilasele arvuti, vanem peab teavitama kooli oma vajadusest. 

28. Käesolevad töökorraldusreeglid kehtivad teatavakstegemisest kuni uue 

samateemalise reegli kehtestamiseni. 


