
Head Olustvere Põhikooli õpilased ja lapsevanemad!  

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele 9. märtsist 2021 toimub õppetöö Olustvere Põhikoolis 

alates 11. märtsist 2021 kuni Vabariigi Valitsuse järgmise korralduseni distantsõppe vormis.  

 

Distantsõpet rakendatakse selleks, et viiruse levikut tõkestada. See ei ole koolivaheaeg ega 

puhkuseperiood. 

  

2. Distantsõpe toimub Olustvere Põhikooli kodukorra peatükk 3 ÕPPETÖÖ KORRALDUS JA 

HINDAMINE OSALISE VÕI TÄIELIKU DISTANTSÕPPE AJAL alusel. Distantsõppe läbiviimise 

korraldus on leitav lingilt https://www.olustverepk.edu.ee/wp-content/uploads/2020/11/Kooli-

kodukord-TERVIKTEKST-23.11.2020.pdf  

 

3. 1.-9. klassini toimub distantsõpe kehtiva tunniplaani alusel. Lapsevanem on vastutav, et õpilane 

oleks koolipäeva alguseks valmis õppetööst osa võtma. Distantsõppepäeva algus ja lõpp on kooskõlas 

tunniplaaniga. 

  

4. Soovitame kehtestada kodune kindel päevakava, et õppetöös osalemine oleks järjepidev ja ei tekiks 

võlgnevusi ega peaks suveajast õppetööga tegelema.  

 

5. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud õpe. Aineõpetaja toetab õppetegevust tunniplaanijärgse 

tunni ajal kokkulepitud suhtluskanalite kaudu. Lisakonsultatsioon lepitakse aineõpetajatega kokku 

eraldi. Lapsevanematel on vajadusel võimalik õpetajate poole pöörduda tööpäevadel kell 9.00-16.00 

kodulehelt leitavate meiliaadresside kaudu.  

 

6. Distantsõppest peavad osa võtma kõik õpilased. Juhul kui ilmneb õpiraskusi või õpilane ei võta osa 

õppetööst (videotunnid) või muudel vältimatutel juhtudel, kutsutakse õpilane kooli kontaktõppesse 

järeleaitamiseks ja õpitulemuste saavutamiseks.  

 

7. Erandkorras koolimajas viibides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed.  

 

8. Õpilastel on võimalik vastavalt vajadusele pöörduda abiõpetaja poole kell 12.00-15.00 

meiliaadressil liis.laansoo@olustverepk.edu.ee, mille kaudu lepitakse kokku edasise konsultatsiooni 

infokanal.  

 

9. Järjepideva õppeülesannete täitmata jätmise või õppetööst puudumise korral on koolil kohustus 

teavitada valla lastekaitsespetsialisti.  

 

10. Igale õpilasele on loodud koolitöödeks nimeline meiliaadress. Meiliaadressi paroolide kadumisel 

palume ühendust võtta infotehnoloogiga aadressil liis.laansoo@olustverepk.edu.ee. Vältida e-kirjade 

saatmist aadressidelt ja nimedega, mis pole õpetajale üheselt tuvastatavad!  

 

11. Klassijuhatajad koostöös aineõpetajatega koordineerivad õppetöö sujumist ja infovahetust.  
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12. Huvijuht koostöös ringijuhtidega koordineerib huviringide tegevust.  

 

13. Palume koheselt teavitada klassijuhatajat, kui vajate õppimiseks tahvelarvutit.  

 

14. 8. klassi õpilased tegelevad loovtöö koostamisega ja esitavad selle kaitsmiskomisjonile 1. aprilliks 

2021.  

 

15. Õpilasi sööklas ei toitlustata. Toidupakid komplekteeritakse pikemaks ajavahemikuks arvestades 

ühe toidupäeva maksumust. Toidupakkide soovist teatada hiljemalt reedeks, 12. märtsiks 

klassijuhatajale. Info toidupakkide kättesaamise kohta edastatakse eKooli kaudu.  

 

PALUME KÕIKIDEL VÄLTIDA RAHVAROHKEID KOHTI JA LÄHIKONTAKTE 

VÄLJASPOOL PERERINGI!  

 

Liivi Lindemann 

Olustvere Põhikooli direktor 


