PAIKUSE KOOL – KRIISIPLAAN
Õppetöö korraldamisel lähtub kool Terviseameti, kooli pidaja ja haridusministeeriumi
juhistest ning valitsuse korraldustest.
Rakendatud meetmed:
1.
2.
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5.
6.
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Koolitunnid toimuvad tunniplaani järgi.
Õpetajad on esitanud oma töökavad, kus on arvestatud võimalikku distantsõpet.
Sööklas söömine toimub graafiku järgi ja hajutatult.
Pikkade vahetundide ajal on õpilasel kohustus minna koolimaja sisehoovi.
Vihmase ilma korral hajutame õpilased vahetundide ajal koridoridesse, aulasse ja
spordisaali.
Vahetundide ajal toimub klasside tuulutamine ja desinfitseerimine.
Tundide ajal toimub koridoride koristus.
Kooli treppidel toimub vahetunni ajal ühesuunaline liikumine, et vältida õpilaste kogunemist.
Haigeid lapsi ja õpetajaid kooli ei lubata.
Lapsevanemad ja külalised saavad koolimajas viibida ainult mõjuval põhjusel ja kasutavad
maski.
Korraldame ainult koolisiseseid üritusi, mille korraldamisel arvestame hetkel kehtivaid
nõudeid.
Korraldame ainult neid õppekäike, mis otseselt seotud õppekava täitmisega. Õppekäikude
korraldamisel arvestame hetkel kehtivaid nõudeid.
Juhtkond pakub vajadusel õpetajatele tuge erinevate probleemide lahendamisel.
Info edastamine toimub kooli kodulehe ja e-kooli kaudu.
Kooli personal ei osale välislähetustes. Koolitustel osalemine toimub ainult
veebikeskkondade kaudu.

Kui viiruse levik peaks suurenema, siis järgmiste sammudena:
1. Kaalume koolitundide lühendamist ja õuevahetundide pikendamist (hoolekogu ettepanek).
2. Vajadusel korraldame rotatsiooni korras koolis käimise.
3. Õpilase karantiini sattumise korral arutame koos lapsevanemaga läbi, kuidas toimub õpilase
õppetöös osalemine.
4. Juhul, kui kool peaks minema distantsõppele, siis hakkavad tunnid toimuma kindla
päevakava alusel ning suureneb videotundide osakaal.
5. Kooli päevakava ja õppetöö korraldamise põhimõtted distantsõppe ajal on kirjeldatud kooli
kodukorra lisas.
6. Igat haigusjuhtumit vaatame eraldi koostöös kooli pidaja ja Terviseametiga ning võtame
vastu otsused, kes peab jääma distantsõppele.

Paikuse Kooli huvihariduskeskus Pai
1. Kontaktide vähendamine- Gruppides pole üle 10 lapse.
2. Õpetajatel on olemas vajaduse plaan oma tegevuste eripära arvestades. Õuesõppe
võimalused on olemas. Võimaluse korral tegevused õues.
3. Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Lapsevanemad õpperuumidesse ei sisene.

4. Muudatustest/haigestunud lastest või personalist teavitame Arno ja eKooli kaudu.
5. Asutusel on pikaaegsed rentnikud.
6. Eesmärk on vältida täielikku distantsõppele viimist. Töö korraldatakse vajadusel ümber
eelkõige õppegruppide kaupa, võttes arvesse tekkinud olusid. Epideemia korral keskuse
sulgemisel ja distantsõppele viimisel lähtutakse epidemioloogilisest olukorrast nii riigis kui ka
omavalitsuses.
7. Personali töökoormuse tagamine (nt. meil on kevadest kogemus suurepäraselt õnnestunud
huvikooli õpetajate rakendamine üldhariduses abiõpetajatena). Tagame vastavalt olukorrale
ja kokkulepetele personali vaimset tervist hoides.

