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Kinnitatud Jõõpre Kooli õppenõukogus 31.08.2020 a
Õpilasi 114
Õpetajaid 15
Töötajaid 6

Õppevorm

Tegevused

Vahendid

A. Tavaõpe

Õpilased õpivad koolis tavapäraselt. Kohti
hoones 200 õpilasele, hetkel koolis 114 last.
Koolilauad on igal õpilasel ühekohalised, nii
koduklassis kui ka kabinettides. Koolisööklas
on 84 kohta, toitlustamine toimub kahes
vahetuses, mõlemas 57 õpilast.
Igal hommikul koolihoonesse sisenedes on
kohustus käsi desinfitseerida, sama söögisaali
minekul. Tualettruumides olemas seebid ning
käte desovahendid.
Vahetundides toimub ruumide õhutamine, õpi
lastel soovitav ilmade võimaldamisel viibida
sisehoovis või spordiplatsil. Vihmase ilma
korral
viibivad
õpilased
vahetundides
siseruumides,olemas erinevad puhkenurgad.
Peavalu, köha või nohu korral õpilast kooli
vastu ei võeta (väljaarvatud kroonilised haiged
või arsti tõendiga).
Terviseameti juhiste
kohaselt tuleb haigussümptomite korral
helistada perearstile. Perearsti pädevuses on
otsustada õpilase haigestumise ja tervenemise
üle.
Vanemad
teavitavad
perearsti
konsultatsiooni tulemusest koheselt õpilase
klassijuhatajat.
Kolmandad isikud, sh õpilaste vanemad,
vanavanemad, õed-vennad, kooli vilistlased,
üldjuhul koolimajja ei sisene.
Õpetajad ja õpilaste vanemad teavitavad ja
nõustavad õpilasi asjakohaste tervisekaitse
nõuete täitmise osas (sh hügieeninõuetest ning
lähikontaktidest hoidumise vajadusest koolis ja
mujal).
Õpilaste välisreisidest teavitatakse kooli
(klassijuhatajat)
Koolis haigestunud õpilane pöördub õpetaja
või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda.
Kool suunab ilmsete haigusnähtudega õpilase
koju ja teavitab vastavalt õpilase vanemaid.
Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale

Välisukse
juures
olemas
isikukaitse
vahendid
–
käte
desinfitseerimiseks,
maskid ja kilesussid
ühekordseks
kasutamiseks.
Olemas ühe kuu varud.
Vahendid üldpindadele.
Pumbaga käte desovahendid, õpetajatele ka
isiklikud
käte
desinfitseerimisvahendid tuubis. On olemas
näomaskid,
visiirid,
kokkupuutevaba
termomeeter
kehatemperatuuri
mõõtmiseks

jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada
112.
Koolis toimuvad IT-alased sisekoolitused
õpetajatele digipädevuste parendamiseks.
B. Hajutatud õpe

Koolil on kolm sissepääsu. Algklassid saavad
siseneda oma välisuksest ja hoiavad oma üleriideid klassis. Õpilastel lubatud vahetundidel
viibida oma koduklassides, samas toimub
ruumide õhutamine. Igas klassis on olemas
kraanikausid,
mis
on
varustatud
desovahenditega,
klassides
saadaval
ühekordsed näomaskid.
Kõik kooliastmed saavad kasutada erinevaid
tualettruume kahel korrusel ja spordisaali
juures

Vahendid üldpindadele.
Pumbaga käte desvahendid, õpetajatele ka
isiklikud
käte
desinfitseerimisvahend
tuubis. On olemas
näomaskid,
visiirid,
kokkupuute
vaba
termomeeter
kehatemperatuuri
mõõtmiseks

C. Distantsõpe

Kool õpilastele suletud, õpetajad võivad
töötada ainult oma kabinettides, omavahelised
suhtlemised ette nähtud korra järgi (2+2)
Õpetajad kasutavad oma teadmisi ja oskusi IT
alastelt sisekoolitustelt, kui vajalik, siis
töötamine ka nn kodukontorist. Kogu õpe
ja suhtlemine käib e-kooli, meili- või
telefoniteel. Viiakse läbi videotunde.
Söökla toitlustab (analoogselt kriisieriolu
korrale) abivajavaid peresid. Töötajatel ja
toidu transportijatel olemas kindad, näomaskid
või visiirid

Vahendid üldpindadele.
Pumbaga käte desovahendid, õpetajatele ka
isiklikud
käte
desinfitseerimisvahendid tuubis. On olemas
näomaskid,
visiirid,
kindad.
Õpetajatel
kaugtöö jaoks arvutid,
õpilastele on valmidus
jagada piiratud koguses
(15tk) sülearvuteid.
Igal õpilasel isiklik
kooli
meiliaadress.
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