KÄSKKIRI
05. november 2021 nr 4-9/24-õ

Õppe korraldamine Tallinna Rahumäe Põhikoolis ajavahemikus 08.11.-12.11.2021

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg-te 1 ja 3, Tallinna Rahumäe Põhikooli põhimääruse
§ 22 lg 2 punkti 22 alusel ja kooli kodukorra ptk 3, mis lubab korraldada distantsõpet, ja
juhindudes käskkirja lisas toodud kaalutlustest ning vajadusest tagada kooli õpilaste ning
personali tervise kaitse:

1. Korraldada alates 8. novembrist kuni 12. novembrini 2021 4.-8. klasside õpilaste õppetööd
distantsõppena väljapool koolihoonet.
2. Punktis 1 nimetatud õpilastele korraldatakse õppekavavälist tegevust distantsõppe vormis.
3. Punktis 1 nimetatud klasside hariduslike erivajadustega õpilaste õpe korraldatakse koolis.
4. Õpetajatel:
4.1. Korraldada õppematerjalide ettevalmistamine ja õppeülesannete andmine
veebipõhiselt arvestades kooli õppekava, kodukorda ja õpilaste nädalakoormust.
4.2. Tagada distantsõppe ajal toimuv õppetöö nädalaplaani alusel. Õpilastele edastada
nädalaplaanis nädala ülesanded klassijuhataja poolt meililisti või eKooli kaudu.
4.3. Täita oma töölepingus ja ametijuhendis kokku lepitud tööülesandeid arvestades
distantsõppega seotud iseärasusi.
5. Klassijuhatajatel edastada lapsevanematele info distantsõppe korraldamise kohta e-Kooli,
e-posti või mõne muu e-keskkonna kaudu.
6. Õppejuhil tagada õppetöö korraldus arvestades õpetajate ja õpilaste digipädevusi ning
õppetöö kvaliteeti.
7. Lapsevanematele ja õpilastele edastatava info koondab kokku koolijuht. Info vahetamise
korraldamine toimub eKooli ja kodulehe kaudu, lisaks edastatakse info klassijuhatajate
poolt lapsevanematele meililistide kaudu.
8. Käskkiri tehakse teatavaks kooli personalile ja Tallinna Haridusametile.
9. Käskkirja kohta on võimalik esitada vaie Tallinna Rahumäe Põhikooli kaudu või kaebus
Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja
teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
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direktor
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Käskkirja põhjendused

PGS § 44 lg 1 kohaselt peab kool tagama õpilaste ning ka kooli personali tervise kaitse. Kooli
õppetegevuse korraldamine kuulub kooli pädevusse. Kooli ülesanne on korraldada õpilaste
õppetegevus selliselt, et on tagatud õpilaste vaimne ja füüsiline turvalisus, sh tervise kaitse,
nagu näeb ette PGS § 44 lg 1. Seega on koolil kohustus suunata oma tegevus COVID-19
puhangu ja epideemilise leviku ajal personali ja õpilaste nakkusohutuse tagamisele ning
nakkuse leviku ennetamisele ja vältimisele. Koolipersonali ja õpilaste turvalise õpi- ja
töökeskkonna loomiseks on koolil õigus rakendada abinõusid, mis aitavad ära hoida nakatumist
ning viiruse levimist tervetele inimestele (PGS § 44 lg 3).
Seadusandja on andnud koolidele võimaluse ise määrata õppe toimumise viisi. Õpe võib
toimuda loengu vormis, e-õppena või õppekäiguna (PGS § 24 lg 5 teine lause). Õppe
korraldamist virtuaalses keskkonnas võimaldavad ka riiklikud õppekavad. Kooli kõrge
nakatumisohu tingimustes on üheks võimaluseks nakkusohu vähendamiseks korraldada
kooliõpe ümber viisil, kus osade õpilaste õpe toimub distantsõppe kaudu. E-õppe rakendamine
tervisekaitse abinõuna on ette nähtud kooli kodukorra peatükis nr 3.
Asjaolu, et epideemia tingimustes on Terviseametil õigus teha ettepanekuid meetmete
rakendamiseks ja otsustada koolihoonete sulgemise üle (NETS § 28 lg 2 p 1), ei piira ega lõpeta
PGSis sätestatud kooli pädevust, õigusi ja kohustusi. Lisaks tuleb märkida, et NETS § 24 punkt
1 alusel on kool tööandjana kohustatud nakkushaiguste tõrjel looma tööaladel, kus on
nakkushaigusesse nakatumise oht, töötajatele võimalikult nakkusohutud töötingimused.
Terviseameti ja Lääne-Tallinna Keskhaigla (edaspidi LTKH) andmetel on nakatamiskordaja R
püsinud viimase kuu jooksul 1,2 juures, mis näitab, et viiruse levik on kiire ja laialdane.
Viimasel nädalal on eriti suur haigestunute juurdekasv olnud just vanusegrupis 5-14
(absoluutarvudes ca 2200 inimest). Igapäevaselt hospitaliseeritakse keskmiselt 47 patsienti ja
ka see number on viiruse kõrge leviku tõttu kasvutrendis, mis omakorda on põhjustanud
haiglate ülekoormatuse. Lääne-Tallinna Keskhaiglas on COVID diagnoosiga patsientide arv
viimase kolme kuuga kolmekordistunud. Eelpool välja toodud Terviseameti ja LTKH andmed
ilmestavad kui oluline on kaitsta õpilasi ja koolipersonali, rakendades täiendavaid ohutuse
meetmeid. Haigestunud inimeste ja haiglaravi vajavate patsientide arvu väga kiire kasv näitab
oluliselt suurenenud terviseriski ohu tõusu, millega seotud nakkusohu tase on eriti kõrge, kui
tihedalt puutuvad kokku õpilased ja õpetajad, kellede seas on suurenenud haigestumuste hulk.
Käesolevaks hetkeks on Tallinna linnas ning ka koolides enim kasvanud 10-14 aastaste õpilaste
COVID-19-sse nakatumine, kelle seas on nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kõige
kõrgem. Viiruse laialdast levikut Tallinna koolides näitab ka see, et viimase nelja nädala jooksul
on koolikollete arv kahekordistunud ning seda just 10-14 aastaste õpilaste hulgas.
Nakatumisnäitaja on jätkuvalt kasvutrendis, mis toob kaasa vajaduse rakendada koolis
täiendavaid meetmeid ning minna osaliselt üle distantsõppele.
Hoolimata sellest, et praegusel ajal on elanikkonna vaktsineeritus kõrgem kui pandeemia
varasemas staadiumis, on haigestunute hulk ja viiruse levik oluliselt laiem. Viiruse laialdase
leviku üheks oluliseks põhjustajaks on suur inimestevaheliste kontaktide arv. Seega ei saa
distantsõppe kasutamist välistada põhjusel, et inimesi on vaktsineeritud. Lisaks on noori
võimalik vaktsineerida alates 12. eluaastast, mille tõttu on noored vanuses 10-12 koroonaviiruse
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vastu vaktsineerimata. Ka noorte seas vanuses 13-14 on vaktsineeritus väga madal, sest nad
saavad vaktsineerida üksnes vanema loal (üle 12. aastaste noorte hõlmatus vaktsiiniga kogus
riigis on Terviseameti ja LTKH andmetel ainult 44,78%).
LTKH andmetel on koolides viiruse kiire leviku põhjustajateks koolilaste vähene
vaktsineeritusetase ja asjaolu, et paljud õpetajad on vaktsineeritud AstraZeneca vaktsiiniga.
Enamus õpetajate puhul on möödunud vaktsineerimisest oluline ajavahemik, mille tõttu on
vaktsiinide toime oluliselt vähenenud (eriti AstraZeneca vaktsiini puhul).
Tervisealaspetsialistid on välja toonud, et hetkel on oluliselt kasvanud koroonaviirusesse
nakatumine ning haigestumine eelnimetatud vanusegrupis õpilaste seas, mis suurendab
nakkusohtlikkust koolihoonetes, kus õppetegevus toimub terve päeva vältel ning inimestel on
tihedad kontaktid. Seega võib kontaktõppe läbiviimine suurendada riski õpetajate ja õpilaste
tervisele.
Distantsõppele minnakse üle üheks nädalaks, mis on asjaolusid arvestades väike ajavahemik
ning ei mõjuta õpilaste õigust hariduse kättesaadavusele. Distantsõppe puhul lähtub kool
samadest õpetamise alustest ning tagab kvaliteetse õppetöö jätkumise.
Otsus lähtub ühtlasi Terviseameti avalikkusele antud seisukohtadega, mille kohaselt on
distantsõppele üleminek käesolevas epidemioloogilises olukorras põhjendatud.
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