PÄRNU TAMMSAARE KOOL
KÄSKKIRI
Pärnu

10. märts 2021.a. nr 1-1/25

Õppetöö korraldus 11.03. – 11.04.2021

Lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt 19. augusti 2020. a kehtestatud korralduses nr 282
„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ 09.03.2021
tehtud muudatustest ja korraldusest nr 111 korraldan õppetöö ümber ajavahemikus 11.03
– 11.04.2021 või kuni Vabariigi Valitsuse uue korralduseni.
Lähtume kooli tavapärasest päevakavast ja direktori 19.02.2021 käskkirjast nr 1-1/23,
kuid mõningate muudatustega:
1. 1.-4. klassid jäävad 11.04.2021 distantsõppele.
2. Kõik HEV- klassid jätkavad koolis koduklassides, klasside vahel liiguvad õpetajad, va
kehaline kasvatus (võimalusel õues), käsitöö- ja kodundustunnid (jääb ruum 305),
tehnoloogiaõpetus (jääb ruum 135).
3. Õpetajad, kes töötavad HEV-klassides, annavad nendes klassides kontakttunde koolis.
4. Õpetajatel, kes ei tööta HEV-klassides, on võimalus valida, kas korraldada juhendatut
õpet koolis või kodukontoris.
Õpetaja, kes korraldab oma tööd koolis, on ühes kindlas ruumis (kattuvuse vältimiseks
palume eelnevalt ruum õppealajuhatajaga kokku leppida).
5. Õpetaja võib kutsuda õpilase konsultatsioonile kooli, kui tema hinnangul Teams’i
vahendusel läbiviidud konsultatsioon ei andnud oodatud tulemusi ja õpitulemuste
saavutamiseks vajab õpilane kontakttundi. Aja, õpilaste arvu ja ruumi kooskõlastab
õpetaja õppealajuhatajaga.
6. Õpetajate sotsiaalse läbikäimise vähendamiseks mitte koguneda gruppidena õpetajate
tuppa ja teistesse erinevatesse ruumidesse.
Puhkeruumis võib viibida kuni 2 inimest, õpetajate toas kuni 6 inimest.
7. Toitlustamine koolis käivatele õpilastele toimub erigraafiku alusel järgmistel
kellaaegadel:
9.40 – 1.-5. G, õp. J. Divonina,
2.VC ja 4.V, õp. M. Õunap,
2.- 4.CV, õp. N. Jakovleva
10.40 – 5.-6. CV, õp. L.-J. Lazarskaja;
6.-9. G, õp. N. Reding;
8.-9. C, õp. V. Maslennikova.
Sööklasse viivad õpilasi aineõpetajad või klassijuhatajad.
Hommikul putru ei pakuta.
8. Õpilastele, kes on distantsõppel, väljastatakse toidupakk:
13. märtsil kell 10.00 – 12.00 – toidupaki saavad 5.-9.klassi õpilased;

27. märtsil kell 10.00 – 12.00 – toidupaki saavad 1.-9.klassi õpilased, va HEV-klassi
õpilased.
10. aprillil kell 10.00 – 12.00 – toidupaki saavad 1.-9.klassi õpilased, va HEV-klassi
õpilased.
Toidupakk väljastatakse hoovipoolsest tagauksest.
9. Koolis olevad õpetajad jälgivad koridorides ja klassiruumides toimuvat.
Õpperuume tuulutada ainult õpetaja juuresolekul ja anda õpilastele võimalus viibida
vahetunni ajal klassis. Õuevahetunnid on lubatud, kuid need peavad toimuma
organiseeritult ja koos õpetajaga.
10. Konsultatsioonitunnid toimuvad vastavalt päevakavale Teams’i keskkonnas.
11. Pikapäevarühma tegevust ei toimu.
12. Koolisiseseid huviringe ja ei toimu.
13. Klassi- ja kooliülesed üritused, ühised väljasõidud ning spordisündmused jäävad ära.
14. Lasteklubi „Rõõmsad tammetõrukesed“ tegevust ei toimu.
15. Võõrastele on kooli sissepääs keelatud.
16.Õpilaste vanemate koosolekud ja arenguvestlused toimuvad ainult veebipõhiselt.
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