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Õppetöö korraldus alates 17.05.2021

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 11.05.2021 otsusest korraldan õppetöö ümber alates 17.05.2021.a
kuni Vabariigi Valitsuse järgmise otsuseni.
Õppetöö läbiviimise peamine põhimõte koolis on hajutamine ja siseruumides kõigil töötajatel ja
õpilastel alates 5.klassist maskide kandmine.
Üldjoontes lähtume kooli tavapärasest päevakavast, kuid mõningate muudatustega:
1. Kooli tulevad kõik klassid, õppetöö toimub koduklassides, vaata lisa 1.
2. Eksamipäevadel jääb osa klasse distantsõppele. Täpsem info saadetakse välja vahetult
enne eksamipäeva.
3. Klasside vahel liiguvad õpetajad, va muusikaõpetuse tunnid (jääb ruum 134), kehaline
kasvatus (võimalusel õues), käsitöö- ja kodundustunnid (jääb ruum 305),
tehnoloogiaõpetus (jääb ruum 135/136).
4. Toitlustamine 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 + 5.-6.CV, õp. L. Lazarskaja
10.40 – 5. klassid + 6.-9.G, õp. N. Reding
10.50 – 6.klassid
11.30 – 7.klassid
11.45 – 8.klassid
11.55 – 9.klassid + 8.-9.C, õp. V. Maslennikova
Aineõpetaja, 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.
6.1.Hajutuse põhimõtetest lähtudes õpilased võivad viibida:
I kooliaste lipuväljakul (kooliesine plats);
II kooliaste lauatenniseväljakul (sisehoov) ja suurel staadionil;
III väikesel staadionil ja pargialal Side tänava poolsel küljel.
7. Konsultatsioonitunnid toimuvad vastavalt päevakavale, kuid mitte rohkem kui 10 õpilast
ruumis ja hajutatult, va 9. klassid.

8. Pikapäevarühma ei toimu.
9. Koolisisesed huviringid toimuvad klassipõhiselt vastavalt päevakavale.
10. Kooliülesed üritused jäävad ära.
11. Klassipõhised üritused, väljasõidud ja spordisündmused on lubatud.
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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