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Õppetöö korraldus 01.03. - 05.03.2021.a

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 18.02.2021 poolt kehtestatud piirangutest seoses koroonaviiruse
tõkestamisega, Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnajuhataja e-kirjast 18.02.2021 ja põhikooli –
ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 3 korraldan õppetöö ümber alates 01.03.2021.a kuni
05.03.2021.a järgmiselt:
Üldiselt lähtume kooli tavapärasest päevakavast, kuid mõningate muudatustega:
1. 1.-4. klassid ja kõik HEV- klassid jätkavad koolis koduklassides, klasside vahel liiguvad
õpetajad, va muusikaõpetuse tunnid (jääb ruum 134), kehaline kasvatus (võimalusel õues),
käsitöö- ja kodundustunnid (jääb ruum 305), tehnoloogiaõpetus (jääb ruum 135).
2. TÄHELEPANU! Alates sellest nädalast 4.K klassi koduklassiks jääb ruum 206, 8.-9.C klassi
koduklassiks jääb ruum 204. Kõik õpetajad, kes töötavad koolis, liiguvad endiselt koduklasside
vahel vastavalt tunniplaanile, sest eraldi ruumi kõikidele õpetajatele ei jätku.
3. Õpetajad, kes annavad tunde 1.-4. klassini, töötavad koolis.
Õpetajad, kellel on tunnid ainult 5.-9 klassini, töötada kodukontoris.
4. Toitlustamine koolis käivatele õpilastele toimub erigraafiku alusel järgmistel kellaaegadel:
9.30 – 1. klassid + 1.-5. G, õp. J. Divonina
9.40 – 2. klassid + 2.VC ja 4.V, õp. M. Õunap
9.50 – 3. klassid + 2.- 4.CV, õp. N. Jakovleva
10.30 – 4. klassid
10.40 – 5.-6. CV, õp. L.-J. Lazarskaja; 6.-9. G, õp. N. Reding; 8.-9. C, õp. V. Maslennikova.
Õpetaja, kes annab antud klassis tundi, saadab klassi sööklasse näidatud kellaajaks.
Sööklasse siseneme pärast käte pesu läbi aula, väljume nagu tavaliselt läbi söökla ukse.
5. Õpetajate sotsiaalse läbikäimise vähendamiseks mitte koguneda gruppidena õpetajate tuppa ja
teistesse erinevatesse ruumidesse.
Õpetaja liigub võimalusel eelnevast klassiruumist järgmisesse klassiruumi.
Korrustel korda pidavad õpetajad jälgivad klassiruumides toimuvat kuni klassiruumi tuleb
aineõpetaja.
Õpetajatel on vahetundide ajal võimalus kasutada puhke- ja ettevalmistusruumiks lisaks
õpetajate toale ruume 302, 305, järgides 2+2 reeglit. Palume neid ruume ka tuulutada.
6. Õpperuume tuulutada ainult õpetaja juuresolekul ja anda õpilastele võimalus viibida vahetunni
ajal klassis. Õuevahetunnid on lubatud, kuid need peavad toimuma organiseeritult ja koos
õpetajaga.
7. Konsultatsioonitunnid toimuvad vastavalt päevakavale Teams’i keskkonnas.
8. Õpioskuste arendamise rühmad 1.-3.klassides toimuvad.
9. Pikapäevarühma tegevust ei toimu.
10. Koolisiseseid huviringe ei toimu.
11. Klassi- ja kooliülesed üritused, ühised väljasõidud ning spordisündmused jäävad ära.
12. Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ tegevust ei toimu.
13. Õpilaste vanematele ja võõrastele on kooli sissepääs keelatud.
14. Õpilaste vanemate koosolekud ja arenguvestlused toimuvad ainult veebipõhiselt.

15. Õpilane ja koolitöötaja, kes tunneb ennast halvasti, ei tule kooli või läheb koolist koju,
informeerides sellest esimesel võimalusel oma klassijuhatajat või tööandjat.
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