
Alates 2. septembrist 2020 kehtivad Kindluse Koolis alljärgnevad põhimõtted: 

Üldised põhimõtted 

1. Õppetööd alustame kontaktõppena, arvestades üldisi tervisenõuandeid ning kasutades 
erinevaid õppemeetodeid, sh e-õppepäevi. Kontaktõppes koolis osalevad ainult terved 
õpilased. Haigena ei tule kooli ei õpilased ega koolitöötajad. Vähimate (külmetus/viirus) 
haigustunnuste ilmnemisel tuleb kindlasti koju jääda ning võtta ühendust perearstiga. 

2. Kontaktõppes ei osale eneseisolatsiooniperioodil õpilased, kes ise või kelle pereliikmed on 
naasnud piirkonnast, mis kuuluvad kõrgendatud terviseriskiga riikide nimekirja. 
Eneseisolatsiooniperioodi kestus on 14 päeva. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida 
välisriikidesse. 

3. Õpilase haigestumisel COVID-19sse teavitab lapsevanem sellest oma lapse mentorit. Edasise 
tegevuse korraldab koolijuht. Grupp, kus õpib haigestunud õpilane, jääb 14 päevaks 
kodusesse eneseisolatsiooni ning õpib distantsõppes.  

4. Kui õpilase enesetunne halveneb koolipäeva jooksul, annab ta sellest teada oma mentorile või 
ükskõik millisele koolitöötajale. Haigustunnustega (sh halb enesetunne) õpilane lahkub 
koolist, sellest teavitatakse tema vanemat ning palutakse vanemal korraldada lapse koju 
jõudmine. 

5. Lapsevanemal on õigus taotleda õpilasele koduõpet (nt laps või tema pereliige kuulub 
riskirühma). Sel juhul korraldab lapse õppe lapsevanem. 

Tegutsemine koolimajas 

1. Koolimajja sisenevad üldjuhul vaid õppetööl osalejad, st õpilased ja koolitöötajad. Vanematel 

on võimalik koolimajja siseneda eelneva kokkuleppe alusel. Kokkuleppe sõlmimiseks palume 

pöörduda kooli juhiabi poole (berit.israel@kindlusekool.ee). 

2. Koolimajja siseneb iga õpilane oma klassile määratud garderoobi kaudu. Sisenedes tuleb 

desinfitseerida käed. Käsi saab koolipäeva jooksul korduvalt pesta, seda tuleb kindlasti teha 

enne ja pärast lõunasööki, pärast tualeti kasutamist jne. Koolis tohib kaasas olla isiklik käte 

desinfitseerimisevahend.  

3. Maski kandmine koolimajas on lubatud, kuid mitte kohustuslik. Maski kandmine ei anna 

võimalust haigena kooli tulla. 

4. Koolimajas tegutseb õpilane koos oma grupiga ja viibib eelkõige selles koolimaja osas, kus 

asub tema koduklass. Õpilane järgib oma mentori ja teiste koolitöötajate juhiseid koolis 

liikumiseks ja tegutsemiseks. See on oluline, et vältida ebavajalikke kontakte koolipäeva vältel, 

tagada hajutatus ja terviseteadlikkus. 

6. Koolimajas viibimise aeg peab olema mõistlik. Seetõttu tulevad õpilased kooli tundide alguse 

ajaks ning lahkuvad esimesel võimalusel pärast õppetöö lõppu. Huviringe koolimajas ei toimu, 

pikapäevarühma palume kasutada vaid äärmise vajaduse korral eelregisteerimise alusel. 

 

Õppekorraldus 

1. Võimalusel toimub kontaktõpe, mida kombineeritakse distantsõppega. Selline lähenemine 

õppeaasta esimeste kuude jooksul aitab kaasa hetkel vajalike tervistsäästvate põhimõtete (sh 

õpilaste hajutamine) rakendamisele, toetab ühtse digiõppeplatvormi rakendamist ning annab 

õpilastele ja peredele võimaluse viibida värskes õhus, tugevdada tervist sportides.  

2. Distantsõpet rakendatakse järgmiselt: 

2.1. grupp ei viibi õppetöös osalemiseks koolimajas; 



2.2. distantsõppepäeval võib õpetaja kontaktõppele kutsuda õpilase, kes seda tema hinnangul 

vajab; 

2.3. kogu õppetegevust puudutav suhtlus nii kontakt- kui distantsõppe osas toimub Stuudiumi 

keskkonnas; 

2.4. õpetajad võtavad kasutusele e-õppekeskkondi, mida on eelnevalt õpilastele tutvustatud 

või mille kasutamise juhendid on lastele ja peredele tehtud kättesaadavaks; 

2.5. kui grupi liikmete hulgas on COVID-19 haigestumine, jääb terve grupp kodusesse 

eneseisolatsiooni ning läheb üle distantsõppele; 

2.6. kool rakendab üldõpetuse põhimõtet, õppe tempo nii õppeperioodi kui õppepäeva 

jooksul, erinevate õpitegevuste vaheldumise ning vahetundide aja ja kestuse kavandab 

iga grupi mentor või aineõpetaja. Seega tagame tavapärase õppe käigus õpilaste 

hajutatuse õppepäeva jooksul; 

2.7. liikumistunnid toimuvad peamiselt õues. Üldõpetuse ja aineõpetajad planeerivad 

erinevaid õpitegevusi õuesõppena. 

3. Vajadusel läheb kogu kool üle distantsõppele. Vastava otsuse teeb koolijuht, lähtudes 

olukorrast koolis ja piirkonnas ning võttes arvesse koolipidaja vastavasisulisi soovitusi ja 

nõudeid. 

Tegemist on meie kõigi jaoks uue olukorraga. Usume, et nii nagu Kindluse Kooli loomine on olnud meie 
kõigi ühine unistus ja pingutus, tuleme ka selle olukorra lahendamisega ühiselt toime. Seega – olgem 
kannatlikud ja avatud, andkem teada sellest, mis on hästi ja tehkem ettepanekuid, kuid midagi võiks 
olla paremini. 
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