
 

 

Turus jätkub põhikooli õppetöö auditoorselt, kuid võimalikult avaralt ja 
asjatuid kontakte vältides   

  
Turu linna põhikoolide auditoorne õpe korraldatakse ajavahemikus 14.–30.05.2020 vastavalt 
valitsuse määrustele. Õppetöö korraldamisel kasutatakse mitmekülgselt ära koolide nii sise- kui 
välisruume.  
  
Algkoolis korraldatakse õpilaste liikumine koolipäeva ajal nii, et teiste õpilaste ja klassidega puututakse 
kokku minimaalselt. Õppetöö korraldatakse nii, et klassid on sama päeva jooksul võimalikult palju samas 
ruumis sama õpetajaga.    

 
Põhikoolis õpivad õpilased koos ühes grupis, kuid kui õpetajad peavad erinevate gruppide vahel liikuma, 
järgitakse minimaalsete kontaktide põhimõtet. Valikainete puhul võivad koolid teha gruppide 
moodustamisel erandlikke lahendusi ohutuse tagamiseks ja nakkusohu vältimiseks.   
  
Õpilased on üldjuhul kohustatud auditoorsed õppes osalema 
 
Põhiharidusseadus kohustab õpilast osalema õppetöös, kui teda ei ole mingil teatud põhjusel ajutiselt 
õppetööst vabastatud. Vabastust taotletakse direktorilt ja kool kaalub loa andmist iga juhtumi puhul 
eraldi. Kooli  ei tohi tulla haigena. Hooldajad peavad teatama õpilase haigestumisest põhjustatud 
puudumisest viivitamatult. Õpilase haigestumine, õpilase või pereliikme kuulumine riskigruppi on mõjuv 
põhjus puudumiseks. Õpilase või tema pereliikme kuulumist riskigruppi hindab raviarst.  
Kool ei korralda koju jäävatele õpilastele distantsõpet nendeks päevadeks, mis veel õppeaastast järgi 
on.  
  
Erandlik õppekorraldus  
 
Seoses õpilase tervisliku seisundiga, võib kool otsustada korraldada tema õppetöö erandlikul viisil ning 
pakkuda sellisel juhul distansõpet. Distantsõpet võidakse pakkuda näiteks riskigruppi kuuluvatele 
õpilastele, kroonilistele haigetele või nakkuste eest erikaitset vajavatele õpilastele. Erandliku 
õppekorralduse otsus põhineb raviarsti hinnangul.  
  
Auditoorse õppe võib osaliselt asendada koolis veebipõhises õppekeskkonnas toimuva 
õppetööga õpetajate rühmast rühma liikumise vältimiseks  
 
Õpetajate liikumist erinevate üksuste vahel tuleb vältida. Õppetöö viiakse läbi ühe kooli ruumides. 
Õpetaja võib vajadusel pidada oma tunni veebikeskonnas nii, et õpilased on samal ajal teises koolimajas 
teise isiku valve all. Selline olukord võib tekkida mitmes koolis õpetavate õpetajate puhul. 

 
Õppeaine eest vastutav õpetaja võib vajadusel tunni ette valmistada ja anda teisele õpetajale juhised. 
Teine õpetaja peab õppetunni vastavalt tunniplaanile ning sellega välditakse õpetajate liikumist erinevate 
üksuste vahel.   
  
Koolilõuna  
 
Toitlustamine korraldatakse Turu põhikoolides võimalikult avaralt, kuid võttes arvesse koolimaja ruume 
ja õpilaste arvu. Koolid kavandavad ja teostavad toitlustuse iseseisvalt nii, et ohutusnõuded on täidetud. 
Koolilõuna võib korraldada näiteks sööklas, klassis või muus sise- või välisruumis järgides ametlikke 
eeskirju.  
  
Vahetunnid koolides  
 
Koolipäevade vahetunnid ei pea järgima tavapärast rütmi, vaid neid võib muuta üleliigsete kontaktide 
vältimiseks. Õppegrupid paigutatakse vahetundide ajal igaüks oma õuepiirkonda või teistesse 
kohtadesse, kus saab pausi pidada. Õpetajad vastutavad koolides vahetundide järelvalve eest.  
  



 

 

Koolitransport  
 
Föli koolitransporti valmistatakse see nädal ette ja transport algab 14.05. Busse tuleb liiklusesse piisavalt 
ning ka asendusruumidesse üleviidavad õpilased võetakse arvesse. Praegu ei ole riiklikku määrust 
koolitranspordi erikorralduse kohta. Praktikas on väga raske muuta koolitransporti kasutada olevate sõidukite 
ja ooteaegade raames nii, et autos ei oleks mitu inimest. Hooldajatel on soovi korral võimalus transportida ise 

oma laps kooli ja saada selle eest sätestatud hüvitis. Lisateavet transpordi kohta Seija Aitala (…@turku.fi), 
telefon: 040 7751731, ning käesolevalt aadressilt: http://www.turku.fi/paivahoito-ja-
koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 
 

Koolide külastused  
 
Algkoolide lahtiste uste päevad jäetakse sellel kevadel ära, kui praegused kogunemispiirangud jäävad 
kehtima. Koolid võivad korraldada lahtiste uste päevi 33.nädalal ohutusjuhendeid järgides. Põhikoolide 
lahtiste uste päevad peeti juba jaanuaris.  
  
Õpilaste hoolekandest saab abi  
 
Käesoleva kevadsemestri erandolukorras on õpilashoolekande vajadus suurenenud ja palume koolidel 
sellega arvestada. Õpilaste oskuste tase, õppimise ja kooliskäimise toe ja õpilashoolekande vajadus 
mõjutab ka eeloleva sügise õppetöö korraldust.  
  
Õppeaasta järel olev tööaeg 14.–30.05.2020  
 
Koolides järgitakse tavapärast tööaega ja tunniplaanile vastavat tundide jaotust vastavalt olukorrale. 
Õpilased saavad õppekavale vastavat õpet ja ainuke erandlik päev on reede 29.05., mis võib olla 
teemapäev.  
 
Põhikooli õppeaasta lõppeb 30.05.2020. Nakkusohu vältimiseks ei korraldata koolides tavapäraseid 
lõpupidusid.  
 
  
Lisateavet kooliskäimisest: Oma koolidirektorilt 

 
 
 
Tervitades, 
 
Tommi Tuominen  
valdkonna juht, põhiharidus  
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