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TÖÖKORRALDUS DISTANTSÕPPE AJAL



Distantsõppele minnakse üle koostöös Terviseameti ja Haapsalu linnavalitsusega.
Distantsõppele minnakse Eesti Valitsuse vastava korralduse alusel.

1. Distantsõppe perioodil pakutakse koostöös koolipidajaga (Haapsalu Linnavalitsus)
õpilastele, kes seda vajavad, koolilõunat. Sooja lõunasöögi võib asendada
toidupakiga.
2. Õpilastele on tagatud distantsõppe ajal juhendatud õpe:
-õpilastele on antud selged õpijuhised;
-õpilased teavad kust, mida ja kuidas õppida;
-õpilased teavad, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale;
- õpilased teavad, kust saab õppimise tuge.
3. Õpetajad annavad õpilastele regulaarselt tagasisidet õppimise kohta: mis õnnestus
hästi, millised olid vead , millest võivad vead olla tingitud, mida teha selleks, et tehtud
vigu parandada ja õpitavast paremini aru saada.
4. Õpilastele on tagatud juhendatud õpe õppetunni ajal.
5. Õpilastele on tagatud võimalus individuaalseks suhtluspõhiseks juhendamiseks ja
tagasisideks.
6. Arvuti puudumise korral pöördub lapsevanem kooli poole.
ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE
Distantsõppe perioodil jagatakse informatsiooni kodulehel, e-koolis ja kooli Facebook-i lehel.








Info õppetöö ja koduste ülesannete kohta pannakse kirja e-kooli koduste ülesannete
alla kõigis õppeainetes.
Õpetaja annab õpilastele regulaarselt tagasisidet. Tagasiside vormi valib õpetaja
(motiveeriv hinne, sõnaline hinnang, hinne + kommentaar, Opiqu ülesande
kommentaar, vastus meilile, sõnaline tagasiside Zoomi kohtumises jne).
Hindamine toimub Ridala Põhikooli hindamisjuhendi alusel.
HEV-õpilastele (eritugi, tõhustatud tugi, IÕK alusel õppivad õpilased) toimuvad
võimalusel kontakttunnid koolis.
Õppetöös mitteosalevate õpilaste nimed edastab aineõpetaja klassijuhatajale ja
teavitab kooli juhtkonda.
Distantsõppe ajal toimub tihe koostöö aineõpetaja-klassijuhataja-kooli juhtkondsotsiaalpedagoog- teised tugispetsialistid- lapsevanemad-õpilased.

Õppekeskkonnad distantsõppe ajal:



Opiq.ee;
lisaks teised keskkonnad, mis on õpilastele tuttavad.



Videotundideks kasutame Zoom`i keskkonda (kui õpetaja ja õpilased on tuttavad muu
keskkonnaga, siis võib ka seda kasutada – link2you, Messengeri grupivideo jne).
Kokkulepitud videotund saab toimuda tunniplaanis oleva tunni ajal, erandid
kokkuleppel õpilastega. Videotundideks kasutame Zoom`i keskkonda (kui õpetaja ja
õpilased on tuttavad muu keskkonnaga, siis võib ka seda kasutada – link2you,
Messengeri grupivideo jne).

COVID-19 leviku tõkestamise meetmed
KOOLI- JA LASTEAIATÖÖTAJATELE
1. Haigustunnustega (palavik, köha, nohu, kurguvalu, halb enesetunne) kooli- või
lasteaiatöötaja tööle ei tule. Koolis või lasteaias haigestunud töötaja teavitab oma
haigestumisest kohe koolijuhti, koolijuhi puudumisel õppealajuhatajat. Seejärel läheb
haigestunud töötaja kohe koju.
2. Kooli- ja lasteaiatöötajad kannavad ühiskasutatavates ruumides maski või visiiri ning
hoiavad võimalusel distantsi.
3. Koolimajas töötab sundventilatsioon/ lasteaiamajas tagavad lasteaiaõpetajad ruumide
õhutamise.
4. Koolitöötaja, kes märkab koolis haigustunnustega õpilast, teavitab sellest
klassijuhatajat/sotsiaalpedagoogi.
5. Külalised / lapsevanemad koolimajja üldjuhul ei sisene, v.a juhul, kui on kokkulepe
klassijuhataja, õpetaja või juhtkonna liikmega. Külalised kannavad koolis olles maski.
6. Kooli-või lasteaiatöötaja teavitab koolijuhti, kui tema COVID-19 kahtlus on leidnud
kinnitust. Kooli- või lasteaiatöötaja naaseb kooli alles siis, kui perearst on selleks loa
andnud.
7. Kooli- või lasteaiatöötaja pereliikme haigestumise korral COVID-19 viirusesse, jääb
töötaja isolatsiooni ja naaseb tööle siis, kui perearst on selleks loa andnud, st pärast
isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist.
8. Kui kooli- või lasteaiatöötajal tuvastatakse COVID-19, teavitab direktor
linnavalitsust.
9. Vältimatute reiside korral tuleb jälgida Eesti Vabariigis kehtivaid nõudeid
Välisministeeriumi kodulehel.

