Info kontaktõppe korralduse kohta alates 18.01.2021.
1. Kooli tullakse vaid täiesti tervena. Igasuguste haigusnähtude ilmnemisel (ka väike nohu,
köha vmt) peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga.
2. Õpilastel riietuda hommikul kodust väljudes vastavalt ilmale, arvestades vahetundides,
kehalise kasvatuse tundides ja vajadusel ka teistes tundides õues viibimisega.
3. Koolimajja on lubatud siseneda vaid õpilastel ja koolitöötajatel. Teistel inimestel
sisenemine lubatud vaid juhtkonna liikmega eelneva kokkuleppe alusel.
4. Kõik hommikused sisenejad kraaditakse kontaktivaba termomeetriga. Haigusnähtudega
õpilased saadetakse tagasi koju, olukorrast informeeritakse lapsevanemat.
5. Kõik koolimajja sisenejad kraaditakse kontaktivaba termomeetriga. Haigusnähtudega
õpilased saadetakse tagasi koju, olukorrast informeeritakse lapsevanemat.
6. Kõik koolimajja sisenejad desinfitseerivad käed.
7. Klassiruumis paigutada õpilased võimalusel 2+2 reeglit järgides, tunni lõppedes tuulutab
õpetaja klassiruumi.
8. Koolimajas järgida koridoris võimalusel 2+2 reeglit ning vältida suurtesse gruppidesse
kogunemist.
9. Hajutamise tagamiseks toimub söömine erigraafiku alusel.
1.-9. Klassi õpilased saadab tunni lõpetanud õpetaja klassi sööma ja suunab õpilased käsi
pesema.
10. Korrapidajaõpetaja ja tunni lõpetanud õpetajad suunavad kõik õpilased pikal vahetunnil
õue.
9. Kehalise kasvatuse tunnid:
1.-5. klassil üldjuhul õues. Kontaktide vähendamiseks keskendutakse tundides
liikumisharjumuste arendamisele, nt kõnniring, liikumismängud ja teised liikumistegevused.
Riiete vahetamist ei toimu. Garderoobis võimalik riietuda ilmastikule vastavalt. Isiklike
uiskude olemasolul on kokkuleppel õpetajaga võimalik õpilasel minna kehalise kasvatuse
tunni ajal uisuplatsile uisutama. Ujumistunnid toimuvad tavapärase tunniplaani alusel.
6.-12. klassil toimub kehaline kasvatus tavapäraselt (suusatamine või uisutamine), riiete
vahetamise võimalus olemas Felixhalli ja Veski tänava garderoobides.
10. Veski majas toimuvatesse muusika- ja kunstiõpetuse tundidesse ning 4.-5. klassi
käsitöö- ja kodunduse tundidesse hakkavad õpilased minema Lille koolimajast pärast kella
helisemist, kahe järjestikkuse tunni puhul viiakse tunnid läbi ilma vahetunnita ning
lõpetatakse 10 minutit varem, et õpilased jõuaksid majast lahkuda enne, kui Veski maja
õpilastel algab vahetund.

12. 4. klasside tantsutunnid õpetaja Terje Õunapuuga toimuvad Lille tänava koolimaja saalis.
13. 6. klassi kunstiõpetus õpetaja Marika Viksiga toimub Veski tänava koolimajas.
14. Palume jälgida tunniplaanis ruumide numbreid.
15. Õpetajatel palume vahetundide ajal õpetajate tuppa mitte koguneda ja kogunemisi mitte
korraldada, õuevahetundide ajal minna õue, lühikeste vahetundide ajal suhelda pigem
väikestes gruppides ning käia õpetajate toas ainult vajadusel, nt. midagi vajalikku võtmas,
printimas ja paljundamas.
16. Direktori infominutid toimuvad veebi ülekandena või suuremas ruumis, nt. Lille tn. saalis
ja Veski tn. aulas.
17. Pikapäevarühm tegutseb alates 11.01.2021 hajutatult kolmes klassiruumis.
Pikapäevarühma töökorraldus:
1. klass ruumis 310, juhendaja Laivi Bergmann
2. klass ruumis 306, juhendaja Maire Haava
3.-5. klass ruumis 304, juhendaja Hans Anniste
18. Täiskasvanud töötajatel ja gümnaasiumiastme õpilastel on rangelt soovitatav ja palume
kindlasti üksteise tervise kaitsmiseks, kanda koolimajas maski. Esmaspäeva hommikust
alates (18.jaanuarist) jagame vajadusel maske ka gümnaasiumiastme õpilastele.
19. Koolisisene huvitegevus toimub vastavalt riiklikule juhisele.
Alates 11.01.2021 toimub huvitegevus siseruumides kuni 10 liikmelistes gruppides. Ühe
klassi õpilastest koosnev huviring jätkab tegevust täiskoosseisus, kuna ringi tegevuses
osalevad õpilased ei erine õppetöös osalevatest õpilastest.
Haridus- ja Teadusministeeriumi info õppetöö taastamise kohta alates 11.01.2021 on leitav
siit:
https://www.hm.ee/et/uudised/13-maakonnas-taastub-esmaspaeval-kontaktope-ida-virumaal
-ja-harjumaal-osaliselt
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juhtkond.

