
Head lapsevanemad! 

 

Järgmisel nädalal algab uus kooliaasta. Hea meel on tõdeda, et kõigil Tartu koolide õpilastel              
on võimalik alustada septembris tavapärases rütmis – kontaktõppes. Samas tuleb aga           
arvestada, et koroonaviirus ei ole kuhugi kadunud ja turvalisuse tagamiseks ning           
nakatumisohu minimeerimiseks on kõik koolid rakendanud erinevaid ettevaatusabinõusid.        
Samuti tuleb kõigil meil valmis olla, et epidemoloogilise olukorra muutudes võib olla vajalik             
kooliaasta jooksul siiski lühema või pikema perioodi vältel kasutada distantsõppe võimalust.  

Iga pere ja õpilane saab kaasa aidata, et viiruse levikut tõkestada: 

● Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma          
perearstiga. On teada, et noorematel ning tugevama immuunsusega inimestel võib          
haigus kulgeda kergelt. Samas on nad nakkusohtlikud. Sel kooliaastal jälgitakse          
koolides pingsalt õpilaste tervist ning koolil on õigus ka väheste haigustunnustega           
õpilane koheselt koju saata. Kui perearst on saatnud teid testima, siis tuleb kindlasti             
kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. 

● Soovitame kooli tulla jala, ratta või tõukerattaga. Võimalusel vältige         
ühistransporti. Kui ühistranspordi kasutamine ei ole siiski võimalik, siis kasutage          
maski. 

● Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli          
oma käsi. Koolides on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida            
samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas          
maski või kindaid, peavad need olema endal kaasa. 

● Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane         
tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega           
riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks,          
kust kodumaale naastes tuleb jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Õppetöös        
edasijõudmise eest puhkuse ja sellele järgneva isolatsiooniperioodi ajal vastutab         
lapsevanem.  

Meie koolis toimuvad avaaktused sel õppeaastal kooli õues teisipäeval, 1. septembril: 

● kell 10.00  – 2. – 4. klassidele; 
● kell 11:00 –   5. – 8. klassidele; 
● kell 12.00 – 1. ja  9. klassidele (kutsutud ka lapsevanemad). 

Üldjuhul lapsevanemaid aktulele ei oodata. 1. ja 9. klasside lapsevanemaid kooli 
territooriumile sisenemisel palune end registreerida siisepääsu juures. 

Pärast aktust toimuvad klassijuhataja tunnid õpilaste koduklassides (vt. Lisa 1). Sissepääs           
kooli toimub kahest uksest: paraadukest 1.-6. Klassidele ja õpetajatele; külguksest 7.-9.           
Klassidele. 

Lapsevanemaid koolihoonesse ei lubata. 



 

 

Kooli õppekorralduses on nakatumisohu minimeerimiseks algaval õppeaastal sisse        
viidud järgmised muudatused: 

1. Hommikuti kooli sisenemisel mõõdab kooli töötaja kõikide sisenejate        
kehatemperatuuri. Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi, tegeleb selle inimesega kooli           
medõde. 

2. Sissepääs kooli on avatud 7.30 – 8.15 ning toimub kahest uksest: paraadukest 1.-6.             
klassidele ja õpetajatele; külguksest 7.-9. klassidele. 

3. Hilinemise korral õpilane helistab uksekella külgukse juures, ootab millal koolitöötaja          
teeb ukse lahti, esitab õpilaspileti ning suunatakse oma koduklassi.  

4. Lapsevanemaid ja võõraid koolihoonesse ei lubata. 
 

5. Õpilaspileti olemasolu on kohustuslik ning koolitöötaja nõudmisel õpilasel on         
kohustus see esitada. 

6. Iga klass asub oma koduklassis, vahetunni ajal ei ole lubatud viibida teistel korrustel             
(va muusika, kehaline kasvatus, tööõpetus, keemia tund).  

7. 1.-4. klasside õpelased ei kasuta garderoobi ning võimla rietusruume, vaid oma           
koduklassi. 5.-9. klasside õpilastel vajadusel on võimalus kasutada oma klassi          
garderoobi (5.-6. klassid I korrusel; 7.-9. klassid keldrikorrusel) ning võimla          
riietusruume.  

8. Vahetusjalanõud on kohustuslikud. 
9. Päevakava on järgmine: 

Tunni nr     aeg                       vahetund 
 

1.  8.00-8.45 10 min 

2.  8.55-9.40 
 
20 min; söögivahetund 1., 2., 4. klass, ülejäänud klassid on kooli õues 

3.  
10.00 
-10.45 20 min; söögivahetund 3., 5., 6. klass, ülejäänud klassid on kooli õues 

4.  11.05-11.50 20 min; söögivahetund 7.-9. klass, ülejäänud klassid on kooli õues 
5.  12.10-12.55 15 min 

6. 
13.10 
-13.55 10 min; 13.30-14.00 PPR toitlustamine  

7.  14.05-14.50  
 

10. Koduklasse tuulutatakse kogu õppepäeva jooksul. Klassiruume ei lukustata. Hinnalisi 
asju palume mitte jätta klassiruumi. 

11. 7.-9. klassides on digipäev üks kord nädalas (esmaspeval 8. klassides; kolmapäeval 7. 
klassides; reedel 9. klassides); 1.-6. klassides üks kord kuus. 

12. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues iga ilmaga. Palume tagada vastava riietuse 
olemasolu. 

13. 1.-4. klasside õpilastele töötab PPR kuni 15.00. Ringitunnid toimuvad tavapäraselt. 
 

14. Kooli sisenemisel ja igas klassiruumis on tagatud desenfitseerimisvahendid. 



 
15. 5.-9. klasside õpilastele konsultatsioonid korraldakse distantsõppe vormis. 

Konsultatsioonide plaan kinnitatakse 10. septembriks.  
 

*** 

Olulised käitumisjuhised: 
 
Kui õpilane on haigestunud (ka kergelt), siis tuleb tal jääda koju ning teavitada sellest oma               
klassijuhatajat ning perearsti. Perearst otsustab edasise tegevuse ning saadab õpilase vajadusel           
testima. Kodus tuleb olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui see on negatiivne, on             
kõik hästi ja kooli võib tulla pärast tervenemist. Juhul kui testitulemus on positiivne, siis              
annavad perearst ning Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga           
kokkupuutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka          
Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel informeerida       
klassijuhatajat lapse nakatumisest. Haigestunud õpilase vanematel on võimalik võtta         
töövõimetusleht ning jääda koos lapsega koju. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda            
koduse isolatsiooni ajal õppetöös juhul kui tervislik seisund seda lubab. 
 
Kui haigestunud on õpilase pereliige, siis koheselt õpilase kojujäämine vajalik pole (kui            
õpilasel pole endal haigustunnuseid). Pereliige peab viivitamatult kontakteeruma perearstiga,         
kes saab ta suunata testimisele. Kui pereliikme testitulemus on positiivne, siis tuleb õpilasel             
kui lähikontaktsel (olnud nakatunud isikuga rohkem kui 15 min lähemal kui 2 meetrit) jääda              
kaheks nädalaks koju ning järgida Terviseameti juhiseid. Palume samuti teavitada sellest oma            
klassijuhatajat. Kui õpilasel endal ei ole haigustunnuseid esinenud, siis ei ole vajadust tema             
klassikaaslaseid ja teisi temaga koolis kokkupuutunud isikuid kodusele jälgimisele saata.          
Juhul kui õpilasel siiski koduse jälgimisperioodi ajal tekivad haigustunnused ning test annab            
positiivse tulemuse, tuleb sellest viivitamatult teavitada klassijuhatajat. 
 
Kui õpilane on käinud mõnel üritusel või asutuses, mille puhul ilmneb, et seal on olnud               
ka positiivse testitulemuse andnud inimesi, siis tuleks sellest kindlasti teavitada oma           
klassijuhatajat. Kohest kojujäämise vajadust ei ole (kui puuduvad haigussümptomid ja          
teadaolev lähikontakt nakatunuga puudub ). Siiski tuleb 14-päeva jooksul oma tervist väga            
tähelepanelikult jälgida ning vähimagi kahtluse korral jääda koju ning võtta ühendust           
perearstiga. Lähikontaktis olnud isikutega (lähemal kui 2m rohkem kui 15 min) võetakse            
eraldi ühendust. 
 
Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis saadetakse kaheks              
nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (st           
klassikaaslased, lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis        
viibinud isikud jne). Terve kooli distantsõppele saatmine on äärmuslik abinõu, mis võetakse            
kasutusele kõige viimase võimalusena. Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi           
klassijuhatajate. Seetõttu palume veelkord klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt        
informeerida. Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse         
delikaatsed – ei mainita haigestunud nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. 
 
 
Ilusat kooliaasta algust! 



Lisa 1 

klass kodukabinet klassijuhataja 

1.A 316 Ševtšenko, Olga 

1.B 153 Truhhan, Olga 

1.C 152 Merzin, Svetlana 

2.A 148 Pekšina, Olga 

2.B 149 Morjakova, Galina 

2.C 150 Jeroštšenko, Julia 

2.hev 418 Zaitseva, Ljudmila 

3.A 314 Lanevskaja, Olga 

3.B 315 Lanevskaja, Olga 

3.C 154 Laaniste, Annika 

3.D 317 Semjonova, Alla 

4.A 147 Luptova, Jekaterina 

4.B 155 Šumilina, Olga 

4.C 417 Karetina, Jelena 

5.A 305 Waldek, Tatjana 

5.B 416 Kožanova, Svetlana 

5.C 304 Ignatjeva, Natalia 

6.A 310 Reshetnikova, Irina 

6.B 307 Matikainen, Olga 

6.C 144 Morjakova, Galina 

7.A 234 Olonen, Svetlana 

7.B 306 Burlova, Ljudmila 

8.A 233 Žilkina, Vija 

8.B 204 Davõdova, Larissa 

9.A 404 Polzunova, Anna 

9.B 232 Rääbis, Marika 

8.-9.C 415 Kožanova, Svetlana 

7.-9.D 419 Karetina, Jelena 

 

 
 
 
 
 
 
 


