
Õppeaasta 2020/2021 õppekorraldus 

 

KOOLIMAJJA SISENEMINE 

1. Koolimajja pääseb alates 7.30. 

2. 1.–3. ja 4.b klass siseneb majja Viru tänava (Linnaraamatukogu) poolsest uksest. 

3. 4.–12. klass siseneb majja Põllu tänava poolsete garderoobide otsauste kaudu. 

4. Nurgauks ja parklapoolne suur uks on suletud! 

5. Peale 8.15 pääseb majja ainult läbi Viru tänava poolse ukse. 

6. Lüganuse vallavalitsuse korraldusel mõõdetakse õpilaste kehatemperatuuri koolimaja 

uksel kontaktivaba termomeetriga. Õpilasi, kellel on palavik või köha või nohu või 

muud haigustunnused, kooli ei lubata. 

7. Lapsevanemad, palun mõõtke võimalusel juba kodus lapse kehatemperatuuri. Kui 

kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi! 

8. Lapsevanemate sisenemine kooli hoonesse on reeglina keelatud.  

9. Erand: Koolihoonesse võib siseneda alates 1. septembrist kahe nädala jooksul 1. klassi 

õpilase lapsevanem. Lapsevanemat kraaditakse. 

ÕPPETÖÖ 

1. Alustame esialgu tavapärase kontaktõppega. Kui olukord ei muutu kriitiliseks, siis 

sügisvaheajani püüame kõik kontaktõppes olla.  

2. Igal klassil on oma koduklass – õpilased on oma klassis paiksed, õpetajad liiguvad 

klassi juurde.  

3. Eraldi on keemia, muusika, draamaõpetuse ja keelegruppide klassid, kuhu klass liigub 

vahetunni lõppedes kõik koos. 

4. Õpetajad püüavad teha võimalikult palju ainetunde õues.  

5. Õpilased, riietuge vastavalt ilmale! Lapsevanemad, aidake hoida silma peal, et lapsed 

ilmale vastavates riietes kodust lahkuksid! 

6. Esmaspäeviti algab nädal kell 8.15 klassijuhatajatunniga.  

7. Sel õppeaastal oleme kasutusel võtnud Google for Education süsteemi, et õppetöö 

toimuks ühises veebikeskkonnas. Peatselt leiate kooli kodulehelt www.k1k.ee 

õppevideod ja juhendmaterjali. 

8. Kui õpilane haigestub, aga tervislik seisund lubab, siis toimub õppetöö distantsilt ja 

õppeülesanded leiab Stuudiumist. 

http://www.k1k.ee/


9. Tundide ajad 2020/2021 

Tund Kellaaeg  söömine  

(20 min) 

1 8.15–9.00  

2.  9.10–9.55  

 SÖÖMINE 1.-4 

3. 10.15–11.00  

 SÖÖMINE 5.-8 

4. 11.20–12.05  

 SÖÖMINE 9.-12 

5. 12.25–13.10  

6.  13.20–14.05  

7. 14.15–15.00  

8.  15.10–15.55  

 

SÖÖGIVAHETUND 

1. Söögivahetunde on sel õppeaastal kolm. Söögivahetunni pikkus on 20 minutit.  

2. Sööma viib aineõpetaja, kelle tund enne söögivahetundi lõppes. 

3. Terve klass koos! Keegi ei jää maha! Peale söömist lahkub klass sööklast 

klassijuhatajaga! 

4. Kui keegi on kaasa võtnud oma toidu, sööb seda sööklas oma söögivahetunni ajal. 

5. Vahetunnis õueminek tuleb kõne alla terve klassi ühisel kokkuleppel klassijuhatajaga 

koos. Kehtib KÕIK-nõue. 

VAHETUNNID 

1. Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund). 

2. Igal korrusel on korrapidaja õpetaja, kes 

- hoolitseb selle eest, et õpilased ei lahkuks oma korruselt; 

- aitab hoida koridoris korda, vajadusel koordineerib õpilaste tegevust; 

- märkab õpilaste vajadusi! 

DESINFITSEERIMINE 

1. Klassiruumist lahkuv õpetaja desinfitseerib enda laua ja teeb lahti aknad; 

2. liikuvates klassides (keelerühmad, keemia klass, muusikaklass vms) puhastab lahkuv 

õpilane oma laua. 



3. Läpakate kasutamise järgse desinfitseerimise süsteem ja korraldus on kirja pandud 

dokumendis  „Arvutiklassi arvutite ja kooli sülearvutite korrashoid viiruse leviku 

ennetamiseks“, mille leiab kooli kodulehelt. 

4. Majja sisenedes peab käsi desinfitseerima. Päeva jooksul pese tihti käsi! 

 

LAPSEVANEMALE 

1. Lapsevanem teavitab lapse haigestumisest  klassijuhatajat Stuudiumi kaudu.  

2. Kraadige oma last enne koolisaatmist. Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 

36 kraadi, jätke laps koju. (Inimese normaalne kehatemperatuur on 36–37 kraadi.) 

3. Kui lapse üldine terviseseisund on hea, siis suunake ta Stuudiumi kaudu 

õppeülesandeid täitma. 

4. Teavitage lapse haigestumisest oma klassijuhatajat kokku lepitud kanali kaudu. 

5. Väga oluline, et külastaksite Stuudiumit iga päev, sest see on ametlik infokanal, mille 

kaudu kool edastab õppekorralduslikke teateid. 

6. Terviseameti juhised lapsevanemale:  

eesti keeles: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/lapsevanemale_est_1200x1500px_veeb.png 

vene keeles: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-

19/lapsevanem_rus_1200x1500px_veeb_v3.png 

 

Olukord on keeruline, aga kui igaüks tajub oma vastutust, saame võimalikult kaua jätkata 

kontaktõppes. 

Küsimuste korral pöörduge klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. 
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