Distantsõppe korraldus ja COVID-19 tõkestamine Nõo Põhikoolis

1. Üldsätted
1.1 Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 5 viib Nõo Põhikool (edaspidi Kool)
vajadusel läbi juhendatud õpet e-õppena (distantsõpe).
1.2 Distantsõppele osaline või täielik üleminek kajastub nii kooli õppekavas, kodukorras kui
päevakavas ja on kirjeldatud käesolevas dokumendis.
1.2.1 Distantsõppele osalise või täieliku ülemineku otsus tehakse koostöös kooli pidaja ning
Terviseametiga.
1.2.2 Distantsõpet koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatakse vajaduse korral ja
lühimaks hädavajalikuks ajaks.
1.2.3 Distantsõpet ei rakendata kauem kui 10 kalendripäeva, mille järgselt hinnatakse
distantsõppe vajadust uuesti.
1.2.4 Kool väldib ühe päevaga täielikule distantsõppele viimist, välja arvatud juhul, kui
Terviseamet seda nõuab.
1.2.5

Käesolev dokument on kooli õppekava, kodukorra ja päevakava lahutamatu osa.

2. Distantsõppe korraldus
2.1 Distantsõppele täieliku ülemineku korral (kogu kool) rakendatakse distantsõppe
tunniplaani (eritunniplaan), kus kajastuvad klasside/rühmade videotunnid ning muud
õppeained, mis teatud päevadel läbitakse ning mis ei ole nendel päevadel videotundidega
kaetud.
2.2 Videotundide vajaliku mahu erinevates õppeainetes otsustab kool.
2.3 Üldjuhul ei ole klassidel päevas üle nelja akadeemilise tunni videotundidena.
2.4 Videotunde viiakse läbi Zoomis või Google Meetis. Kool läheb järk- järgult üle Google
Meet keskkonnale.
2.4.1 Videotunnis osalevad õpetaja ja õpilased. Lapsevanem ja teised kõrvalised isikud võivad
videotunnis osaleda vaid eelneval kokkuleppel õpetajaga.
2.4.2 Videotunni linki ei ole lubatud jagada kõrvaliste isikutega.
2.4.3 Videotunnis osalevad õpilased lülitavad mikrofoni sisse, kui õpetaja on loa andnud.
2.4.4 Videotunni salvestamine ei ole lubatud.
2.5 Kooli eritunniplaaniga (kehtib kogu kooli distantsõppele viimisel) algab koolipäev kell
9.00 videotunniga, juhul kui eritunniplaanis ei ole kehtestatud teisiti. Eritunniplaani
videotunnid algavad üldjuhul täistundidel.

2.6 Kogu distantsõppega seonduv asjaajamine (kodused ülesanded, lingid vajalikele
keskkondadele, töölehed jne) toimub Stuudiumi kaudu.
2.7 Stuudiumis märgitakse tunni teema ja kirjelduse alla lühidalt tunni lühisisu, kodutööde
lahtrisse või tunnitöö lahtrisse sisestatakse õpilaste iseseisvad ülesanded, tööjuhis, viited
õppekeskkondadele ja materjalidele ning juhend, milliseks ajaks ja kuidas õpetajatele
ülesanded saata.
2.8. Täieliku distantsõppe korral toimuvad regulaarsed koostöötunnid videosilla vahendusel,
võimalusel kaks korda nädalas.
2.9 Distantsõppele osalise ülemineku korral (teatud klass/klassid) jätkub õppetöö kehtiva ja
tavapärase tunniplaani alusel. Distantsõppel viibiva klassi (klasside) tunniplaanijärgseid tunde
toetatakse videotundidega vastavalt vajadusele, arvestades, et õpilastel ei oleks videotunde üle
nelja akadeemilise tunni päevas.
2.10 Osalise distantsõppe ajal toimub distantsõppel viibivale klassile/klassidele üks
koostöötund videotunnina.
2.11 Kool rakendab distantsõpet hariduslike erivajadustega õpilastele juhul kui olukord riigis
või kogukonnas nõuab kooli täielikku üleminekut distantsõppele. Muudel juhtudel
rakendatakse distantsõpet hariduslike erivajadustega õpilastele lapsevanema nõusolekul.
2.12 Kool tagab eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja tervishoiutöötaja teenuse
õpilastele ka distantsõppe ajal. Eritunniplaaniga HEV- õpilastele toimuvad kokkuleppel
koduga individuaalsed videotunnid ning õpiabi rühmade lastele regulaarsed õpiabitunnid.
2.13 Kool võimaldab õpilastele toidupakid distantsõppe ajaks kehtestatud toiduraha ulatuses.
Toidupakkide jagamine toimub kooli juures, arvestades kehtivaid viiruse tõkestamise nõudeid
(hajutamine, desinfitseerimine jne.)
2.14 Kogu kooli distantsõppel viibimise ajal ei toimu pikapäevarühma ega huviringe.
2.15 Osalisel distantsõppel viibimise korral toimuvad nii pikapäevarühma kui huviringide
tegevused koolis tavapäraselt. Õpilased, kes on distantsõppele ja eneseisolatsiooni saadetud,
ei osale kooli huvitegevuses ega pikapäevarühmas ettenähtud eneseisolatsiooni ajal.
2.16 Üksikutele õpilaste, kes on määratud kokkupuute tõttu viirusekandjaga Terviseameti
poolt eneseisolatsiooni (ilma üldisele või osalisele distantsõppele üleminekuta koolis)
rakendab kool distantsõpet. Sellisel puhul ei ole distantsõppel viibija õppepäev reguleeritud
eritunniplaani ega videotundidega. Kool teeb koostööd lapsevanemaga ning võimalike
videotundide toimumine otsustatakse lapse ja kodu vajadusi ning õpetaja töökoormust ja
võimalusi arvestades.
2.17 Kool kaardistab distantsõppe ajal õppetegevuse (õpitulemused, õppetööst eemalejäämise,
osalemise). Probleemide korral võetakse ühendust peredega ning vajadusel kaasatakse valla
spetsialistid.

2.18 Kool kogub ainult õppe- ja kasvatustööks vajalikke andmeid distantsõppe ajal ning neid
andmeid käideldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.
2.19 Distantsõppel on kasutusel järgmised keskkonnad (vt Lisa 1)
2.20 Kogu kooli distantsõppe korral kasutatav tunniplaan (vt Lisa 2)

3. Koroonaviiruse leviku tõkestamine
3.1. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on kooli paigaldatud desinfitseerimisvahendid
(koridorides, WCdes, klassides) ning töötajatel on võimaldatud kanda maski või visiiri.
3.2 Soovi korral võivad õpilased kanda maski. Õpilaste maskide olemasolu garanteerib kodu.
3.3 Töötajatel ja õpilastel on keelatud koolimajja tulla haigusnähtudega.
3.4 Koolipäeva alguses mõõdetakse kehatemperatuuri kõigil majja sisenejatel (õpilased,
õpetajad) kontaktivaba termomeetriga.
3.5 Õpilastel ja kooli töötajatel, kellel tekivad kooli- või tööpäeva jooksul haigusnähud, tuleb
minna kooli terviseõe juurde ning tegutseda edasi tema suuniste järgi.
3.6 Vajadusel hajutatakse õpilaste viibimist sööklaruumides (erinevad söögivahetunnid) ning
koolisisestel üritustel.
3.7 Kooli õpilasi ja õpetajaid ei ole lubatud ekskursioonidele, väljasõitudele, võistlustele ja
muudele üritustele, kui Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse poolt on vastu võetud kogu riiki
puudutavad rangemad meetmed ning Terviseamet on märku andnud nakkuskordaja olulisest
tõusust.
3.8 Koolimajja ei ole lubatud siseneda võõrastel inimestel. Kooli võivad tulla ainult kooli
personali kutsutud külalised, kellel ei ole haigustunnuseid. Külalised kannavad maski ning
järgivad distantsi hoidmise nõuet.
3.9. Kõik külalised, kes koolimajja tulevad registreeritakse kooli kantseleis.
3.10. Kasutatud maskide jaoks on koolimajja paigaldatud tähistatud prügikastid.

Lisa 1

Distantsõppel kasutatavad keskkonnad

Stuudium
Google Meet
Zoom.us
kahoot.com
quizlet.com
quizizz.com
youtube.com
learningapps.org
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://sites.google.com/view/evelinleerima/avaleht
http://aginglisekeelopilane.weebly.com/
https://materjalid.pjkool.ee/?fbclid=IwAR3hBi8xeg3OdzD82j3mWQp2Z86s-Vw_iKYv-syPSLb9UvrvO8LuOIcV7k
https://www.liveworksheets.com/
https://vocaroo.com/
https://keeltekool.eu/davai-1-menu/digiharjutused
TaskuTark
99math.com
opiq
ERR arhiiv ja lasteekraan.ee
Matetalgud
bio.edu.ee
jeopardylabs.com
Thatquiz
Google form
Classmarker
Geogebra
Harno Moodle
FoxAcademy

Miksike
Google G Suite - Google Classroom jt
Classmarker
Recordscreen.io
Movavi Free Online Screen Recorder
Sphere2
worksheets.theteacherscorner.net
Pixlr.com
Loom.com

Lisa 2
Eritunniplaan kogu kooli distantsõppe ajaks

Link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FmpfXeIJ04Rw4yJeuNLZbHz1Qty0qpdwTrjrRw2LjWM/ed
it#gid=1824222293

