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Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide õppetegevuse osaline ümberkorraldamine
ajavahemikul 8.11.-12.11.2021

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 5, § 44 lg 1 ja rahvatervise seaduse § 10 lg 2 p 2
alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2021 määruse nr 1 „Põhikooli riiklik
õppekava“ § 6 lg-ga 2 ning arvestades, et:
 Eesti Arstide Liidu andmetel on Eesti suurima kooroonaviiruse nakatumisega riik.
Terviseameti statistika kohaselt on nakatumised tõusutrendis, suurenevad haiguskollete ja
hospitaliseerimist vajavate patsientide arvud. Lisaks on kasvamas nakatumine Talinna linna
koolides, haigestunute seas on nii õpilasi kui ka õpetajaid. Tallinnas on 2. novembri seisuga 53
koolikollet;
 COVID-19 viiruse puhul on tegemist piisknakkusega, mille levikut aitab pidurdada vaid
inimkontaktide miinimumini vähendamine ja distantsi hoidmine, sest paraku ei pruugi viiruse
kandjatel olla test positiivne;
 Tallinna Linnavalitsus arutas 2. novembril 2021 Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe,
koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaatori ja Tallinna koolijuhtidega koroonaviiruse leviku
olukorda Tallinna koolide õpilaste ja koolipersonali hulgas, õppetegevuse korraldamise
võimalusi ning lahendusi;
 linnavalitsus koos kooljuhtide ning Tallinna Haridusametiga leidsid, et õpetajate ja õpilaste
tervise kaitseks ning turvalise õpikeskkonna tagamiseks on vajalik tarvitada abinõusid, mis
aitavad ennetada koroonaviiruse levikut, kaitsta koolipersonali ja õpilaste tervist, tagada
õppetegevuse jätkumine. Koroonaviiruse väga tugeva leviku olukorras vähendada koolides
haiguskollete tekkimise ning olemasolevate kollete laienemise riske ning viiruse leviku
laienemise korral vältida koolide sulgemise ohtu. Arutelude tulemusena jõuti järeldusele, et
otstarbekas on jätkata üldhariduskoolide osade klasside õppetegevuses e-õppega ehk
distantsõppega ning seda ennekõike vanusegrupis, kus õpilaste haigestumiste osakaal on
hetkel kõige kõrgem ning osa kõnealusest sihtgrupist (4.-5. klassi õpilasi) ei ole võimalik
vaktsineerida ning lisaks olid möödunud koolivaheajal õpilastel palju kontakte erinevate
inimestega arvestades õpilaste reise nii Eestis kui ka välismaal;
 Tallinna linna asutuste töökorralduses rakendatakse alates 1. novembrist 2021 kollast
ststsenaariumi, mis tähendab, et üldjuhul toimub suhtlemine elektrooniliste kanalite kaudu;
 ning arvestades, et enamik Tallinna üldhariduskoolidest viis 4.-8. klasside õpilaste
õppetegevuse (välja arvatud hariduslike erivajaduste õpilaste õppetegevus) üle distantsõppele
ajavahemikuks 01.11-05.11.2021
1. Toetada ajavahemikul 08.11-12.11.2021 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 4.-8.
klasside õpilaste (välja arvatud hariduslike erivajaduste õpilaste õppetegevus) õppetegevuse
korraldamist distantsõppena, tagades õpilastele koolikohustuse täitmise riikliku ja kooli
õppekava tingimuste kohaselt.
2. Tunnustada kõikide koolide juhte, õpetajaid ja toetavat personali õppetegevuse läbiviimise
tagamise eest, vaatamata koroonaviiruse levikule, õpilaste ja õpetajate haigestumistele ning
haiguskolletele paljudes koolides.

2
3.
Koostöös
Tallinna
Linnavalitsuse,
koolijuhtide,
Tallinna
Haridusameti
ning
tervisealaspetsialistidega jätkata koroonaviiruse leviku analüüsimist, kujundades nädala jooksul
Tallinna ühise seisukoha õppetegevuse korraldamise tingimuste kohta.
4. Tallinna Linnavalitsusel tagada vajaduse korral koolidele õppetegevuse muudatuste
ettevalmistamisest tuleneva administratiivne ja juriidiline toe.
5. Jätkata haridusasutustes vaktsineerimise korraldamist. Tallinna Haridusametil koostöös
haridusasutuste ning meditsiiniteenuste osutajatega korraldada koolipersonalile koroonaviiruse
vastase vaktsiini tõhustusdoosi kättesaadavaks tegemine.
6. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks munitsipaalüldhariduskoolide direktoritele.
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