
KINNITATUD

Tammiku Põhikooli

direktori kk  25.09.2020 nr 1-2/53

Lisa 1

JUHISED TAVAÕPPE JÄTKAMISE KORRAL

jnr HTM ja/või LV soovitused  Tammiku PK tegevused vastutavad isikud

1  Кorraldada õpilaste sissepääsu kooli 

mitmest uksest 

Koolimajja sisenemiseks ja majast väljumiseks kasutame 

kahte sissepääsu - 1.-4.klassi õpilased kasutavad söökla 

kõrval olevat ust, 5.-9.klasside õpilased, töötajad ja 

külalised kasutavad peasissekäigu ust. Spordikompleksi 

sisenemiseks ja väljumiseks kasutatakse spordikompleksi 

ja peasissekäigu ust (remondi ajal).

Kooli juhtkond

2 Kehtestada piirangud koolimajja 

sisenemiseks koolis mitte töötavatele/mitte 

õppivatele isikutele (sh lapsevanemad).

Lastevanemad ja külalised tulevad kooli ainult kooli 

töötaja kutsel või  koosolekule vastavalt kooli 

tööplaanile.Lastevanemate koosolekud toimuvad 

peamiselt on-line kuni koroonaviirusesse haigestumise  

ohu lõppemiseni

Kooli juhtkond, õpetajad



3 Korraldada õpilaste/töötajate 

kehatemperatuuri mõõtmist (elektroonilised 

kontaktivabad termomeetrid) enne 

koolimajja sisenemist, et vältida haigete 

õpilaste ja töötajate sattumist kooli 

ruumidesse. Haiguse sümptomite 

avastamise korral teavitada lapsevanemaid 

ja saata õpilane koju. 

Võimalusel hommikuti õpilaste kehatemperatuuri 

mõõtmine, vajadusel ka valikuliselt klassiruumis viibivate 

laste kehatemperatuuri mõõtmine õppeprotsessi ajal

Kooliõde, sotsiaaltöötajad, 

valveadministraatorid ja teised kooli 

direktori poolt määratud töötajad

4 Paigaldada igasse õpperuumi, söökla ja iga 

kooli sissepääsu juurde desinfektsiooni 

vahendid. 

Paigaldada igasse klassiruumi, söökla ja kooli sissepääsu 

juurde käte desinfektsiooni vahendid. Kontaktivabad 

desinfektorid on paigaldatud koolihoone ja 

spordikompleksi peasissekäigu   juurde. Kõik kooli 

külastajad peavad kooli sisenemisel käsi  desinfitseerima.

Direktori asetäitja majanduse alal ja 

isikud, kes vastutavad konkreetsete 

ruumide eest

5 Tuulutada ja desinfitseerida regulaarselt 

õpperuumid ja personali kabinetid.

Tuulutada ja desinfitseerida regulaarselt õppeklassid ja 

personali tööruumid. Koridorid,  WC-ruumid ja 

üldkasutusruumid tuulutada tundide ajal, klassiruumid - 

vahetunni ajal.

Õpetajad, kes vastutavad 

konkreetsete ruumide eest ja kooli 

tehniline personal



6 Muuta kooli päevakava paindlikumaks: 

võimalusel hajutada klasse, kasutades 

õppimisväimalusi väljaspool kooli (sh 

õuesõpe, raamatukogu, lugemissaal, 

muuseumid, spordirajatised); tundide ja 

vahetundide nihutamine HEV-klassides ja 

tavaklassides kooliastmeti eesmärgiga 

vältida õpilaste suurt kogunemist sööklas, 

riidehoius, koridorides, tualettides; e-õppe 

päevade rakendamine erinevatel päevadel 

kooliastmeti.

Algkooli õppetunnid toimuvad B korpuses ja neil on 

eraldi sissepääs. 1.-4.klassid kasutavad klassisüsteemi. 

Ilma erilise vajaduseta 1.-4.klassi õpilased A korpusesse 

ei tule, vajadusel seda tehakse õpetaja saatel või tunni 

ajal, et vältida  kontakti teiste lastega. Kui 1.-4. klassid ei 

jagune keeletundide ajaks gruppideks, siis õpetaja ise 

tuleb algkooli klassiruumi tundi. Kui klass on jagatud 

grupideks, siis peale kella läheb üks grupp aineõpetajaga 

teise ruumi ja teine grupp jääb oma klassi. 3. ja 4. klassid 

lähevad muusikatundi aineõpetaja saatel. 5.-9.klasside 

õpilased õpivad A korpuses kabinettsüsteemi alusel. 

Juhul, kui olukord koolis ja regioonis läheb halvemaks, 5.-

9.klasside õpilased viiakse üle  klassisüsteemile. See 

vormistatakse kooli direktori korralduse alusel. 5.-

9.klasside õpilased algkooli klassiruume ei kasuta. 

Vanemate klasside õpilased lähevad sööklasse ainult läbi 

garderoobi. Algkooli söögivahetunni ajal on vanemate 

klasside õpilastel keelatud  siseneda sööklasse. 

Vahetundide ajal on õpilastele lubatud viibida värske õhu 

käes kooli territooriumil . Teretulnud on õuesõpe 

väljaspool kooli, järgides kõiki Terviseameti soovitusi. 

Distantsõpet viime läbi mitte vähem kui üks kord kuus, 

eelkõige 4.-9.klasside õpilastele.                                                                                  

Valveadministraatorid ja kooli 

õpetajad 

7 Võimalusel ümber paigutada klassi mööbel, 

et tagada suuremat distantsi õpilaste vahel. 

Võimalusel tagada suurem distants õpilaste vahel. Õpetajad ja spetsialistid



8 Vältida rahvarohkete ürituste läbiviimist 

koolis. Ürituste läbiviimisel arvestada 

hetkel kehtivad Terviseameti juhised ja 

soovitused. Kaaluda koolidevaheliste ja 

kooli ühiste ürituste vajalikkust, võimalusel 

ära jätta.

Kooliüritusi viiakse läbi ühe klassi (klassijuhataja 

tööplaani alusel) või paralleelide (kooli üldtööplaani 

alusel) kaupa. Koolide-, klassidevahelised, ülekoolilised 

üritused ja ekskursioonid toimuvad ainult  lastevanemate 

kirjalikul  või kooli  administratsiooni loal, arvestades 

Terviseameti juhiseid ja soovitusi.

Pedagoogid

9 Pikapäevarühma ja huviringide tegevuste 

läbiviimisel moodustada võimalusel 

väiksemad grupid (kuni 10 inimest) või 

tagada suuremat distantsi õpilaste vahel. 

Pikapäevarühma võtta  lapsed vastu võttaainult mõjuval 

põhjusel, kuid mitte rohkem kui 15 õpilast 

rühmas.Tundide ajal tagada suurem distants õpilaste 

vahel. 

Kooli juhtkond, huvijuht, ringijuhid

10 Spordi- , huvi- ja noorsootegevuses vältida 

mittevajalikke kontakte ning võimalusel 

jälgida lähikontakte.

 Spordi- , huvi- ja noorsootegevuses vältida mittevajalikke 

kontakte ning võimalusel hoida suuremat distantsi 

osalejate vahel.

Pedagoogid

11 Kui õpilane tuleb kõrge nakatumisega 

piirkonnast või riigist, koolil on õigus jätta 

õpilast 2 nädalaks isolatsiooni ja korraldada 

distantsõpet

Kui õpilane tuleb kõrge koroonaviiruse nakatumisega 

piirkonnast või riigist, koolil on õigus jätta õpilane 2 

nädalaks koju ja korraldada distantsõpe.

Kooli juhtkond, klassiõpetajad

12 Iga  tööpäeva lõpus teha klassides ja teistes 

koolimaja ruumides niiske koristus ja 

desinfitseerimine.

On koostatud põhjalik klasside ja kooliruumide 

desinfitseerimise juhend. 

Direktori asetäitja majanduse alal 

13 Toitlustamine Vastavalt juhtkonna korraldusele ja kooli olukorrale Direktor


