Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium

LISA 1
Viiruse leviku piiramine on igaühe vastutus.
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis juhindutakse viiruse leviku piiramisel
Terviseameti, Haridus – ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Linnavalitsuse juhistest.
Klassijuhatajad, aineõpetajad ja teised koolitöötajad kordavad koos õpilastega üle põhimõtted,
mis aitavad kaasa viiruse leviku piiramisele (kätepesu, igapäevane hügieen, distantsi hoidmine
jne).

I Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed koolis:
HAIGENA PÜSIN KODUS!
 Kooli sisenedes sind kraaditakse, haigustunnustega kooli siseneda ei lubata.
 Kooli fuajees kasuta käte hügieeniks desinfitseerimisvahendit, tualettruumides on olemas
kätepesuvahendid ( käsi pesta jooksva vee all seebiga vähemalt 20 sekundit).
 Kontaktide vähendamine on olulise tähtsusega, hoia distantsi.
 Vahetunnis ava aken ja tuuluta klassi.
 Tundide lõppedes puhasta oma töölaud klassis oleva desinfitseerimisvahendiga.
 Võimalusel hoida uksed avatuna, et vältida ukselinkide katsumist.
 Kui aevastad või köhid, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata
siis see koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma
varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 Koolis käivad vaid terved õpilased ja personal, haigusnähtudega tuleb jääda koju. Õpetajatel
on õigus saata haigusnähtudega õpilane koju. Oma haigestumisest teavita koheselt kooli
juhtkonda: ( õppealajuhataja Krista.Grau@tvtg.ee; direktor Robert.Ossipov@tvtg.ee);
klassijuhatajat( ees ja perenimi@tvtg.ee), pöördu perearsti poole.
 Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks
eneseisolatsiooni. Teavita kooli juhtkonda ja klassijuhatajat eneseisolatsiooni vajadusest,
sulle määratakse distantsõpe. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse
saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt (www.vm.ee)
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II Distantsõppel kasutatavad infokanalid:
 Info

edastamiseks

koolis

kasutama

alljärgnevaid

e-keskkondi:

kooli

koduleht

https://tvtg.ee/; ekool, MS Teams, Moodle (ainult E klassidele), kooli FB grupp
klassivanematele, kooli poolt igale töötajale ja õpilasele loodud meiliaadress
(eesnimi.perenimi@tvtg.ee).
 Iga töötaja ja õpilase kohustus ja vastutus on jälgida elektronposti ja vastata kirjadele
vähemalt 1 nädala jooksul. Jälgida igapäevaselt e-kooli.

III Õppetöö korraldus
Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise kolme
stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste
rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik
otsus.

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:
 Riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei
ole või nakatunute arv ei ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe
nädala jooksul. ÕPPETÖÖ TOIMUB TAVAPÄRASE TUNNIPLAANI ALUSEL,
KONTAKTTUNNID.

Kollase stsenaarium realiseerumise kriteeriumid:
 Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse
leviku tõkestamiseks; Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut
100 000 elaniku kohta.
ÕPPETÖÖ TOIMUB KOMBINEERITULT: NÄDAL DISTANTSÕPE, NÄDAL
KONTAKTTUNNID ÜLE NÄDALA. Korralduse üleminekuks annab kooli direktor.

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:
 Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku
tõkestamiseks; Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut
100 000 elaniku kohta. KOGU ÕPPETÖÖ DISTANTSÕPPES KOOLIMAJA SULETUD.
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IV Õppetöö korraldus ja hindamine distantsilt:
 Õpiülesanded edastatakse ekooli kaudu nädala õpiülesanded korraga. Õpiülesannete
andmisel arvestatakse, et õpilase õpikoormus oleks jõukohane, ülesanne distantsilt
teostatav. Ülesandele tuleb kindlasti lisada õpijuhend: kuidas ülesannet teha, kust leida
materjali või materjal kaasa anda jm. Õpilasele jäetakse võimalus oma aega ise planeerida,
hiljemalt nädala lõpuks peavad õpiülesanded olema sooritatud ja vajadusel õpetajale
edastatud. Distantsilt sooritatud ülesannetele annab õpetaja sõnalist tagasisidet nädala
jooksul, võib kasutada numbrilise hinde asemel „a“ ( arvestatud) „ma“ ( mittearvestatud).
Kombineeritud õppetöö korral numbriliselt hinnatavaid töid ( tunnikontroll, kontrolltöö
jm.) distantsilt ei korraldata, hindelised tööd toimuvad koolis kontakttundides. Enne
töö teostamist toimub tunnis kordamine.
Täieliku distantsõppe korral võib numbrilise hindamise asemel kasutada sõnalist „a“ või
„ma“ hindamist ka kursusehinde korral kõigis ainetes. Kooliastmehinne on numbriline.
 Veebitunnid toimuvad MS Teams, Zoom keskkonna kaudu ajal, mil tund on tunniplaanis.
Veebitunni toimumisest teavitab õpetaja õpilasi ekooli kaudu nädal ette. Veebitunnid
salvestatakse ja on järele vaadatavad õpilastele. Veebikonsultatsiooni aja lepib õpetaja ja
õpilane omavahel kokku.

V Raamatukogu töökorraldus:
Osalise distantsõppe korral on kooli raamatukogu avatud kontakttundide nädalal, toimub
laenutamine ja tagastamine. Tagastatud raamatud jäetakse kooli fuajees olevale lauale.
Laenutamine toimub kooli raamatukogus, lugemissaal on suletud, arvuti kasutamine ja
paljundustööd õpilastele on peatatud. Täieliku distantsõppe korral on raamatukogu suletud.
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