
Tallinna Pae Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr 6 

Tallinn           27.08.2020 

 

Osalesid: vt osalejate nimekiri  

 

Kinnitatud päevakord: 

1. 2019./2020. õppeaasta kokkuvõte ja tulemused (sh distantsõpe) 

2. Õppetegevuse korraldamine alates 1.09.2020 

3. Tallinna Pae Gümnaasiumi reeglid ja põhimõtted Covid-19 riskide maandamiseks 

Otsused: 

1. Kooli õppetegevus toimub lähtuvalt epidemioloogilisest situatsioonist ning linna poolt 

koostatud stsenaariumidest. Otsus: info võeti teatavaks. 

 

2. Õppetöö korraldamine 01.09-04.09: 

 1.09 pidulikud aktused toimuvad koolihoovis. Vanemate sissepääs hoovi ja kooli on 

keelatud (va 1.klasside l/vanemad). 

 2.09-4.09 koolis toimuvad Tervise-ja turvalisusepäevad.  

Otsus: info võeti teatavaks. 

 

3. Kooli kriisimeeskonna poolt on koostatud Covid-19 riskide maandamiseks reeglid ja 

põhimõtted: 

 Koolimajja sisenemisel on kohustus kõigil desinfitseerida käed. 

 1.-4. klassi õpilased sisenevad koolimajja staadioni poolsest külguksest. Õpilased ei 

kasuta garderoobi, suunduvad koduklassi, panevad üleriided klassis oma tooli seljatoele, 

vahetusjalatsid suletud kotis tooli alla.  

 5.-9. klassi õpilased sisenevad koolimajja peauksest ja suunduvad kohe garderoobi. 10.-

12. klassi õpilased sisenevad koolimajja aiapoolsest külguksest ja suunduvad garderoobi. 

 Kõik õpilased (sh teises vahetuses õpivad õpilased: 4.A, 4.B, 4.E), kes tulevad kooli peale 

kella 8.00, sisenevad peaukse kaudu. 

 Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.  

 Õppetöö koolis toimub ilma koolikellata.  

 1.-4. klassid õpivad koduklassis.  

 I õppeveerandi jooksul 5.-9.klassides on õppetöö korraldatud hajutatult. Kord nädalas on 

üks klassiparalleel distantsõppel. Distantsõppe päev nädalate kaupa varieerub. 

Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab koolis kasutusele 

võetud programmide kasutamist ja videotundides osalemist (mikrofon, kaamera). 

Vajadusel saab lapsevanem/õpilane süle- või tahvelarvutit laenutada koolist ja võtta 

enda vastutavale hoiule distantsõppe ajaks. 

 Gümnaasiumiastmes toimuvad tunnid tunniplaani järgi. I veerandiks koostatud 

tunniplaanis on loodud võimalus viia vajadusel oskusained üle distantsõppele. 

 Päevadisainis on ettenähtud arenguringi Liberi ja teiste huviringide tegevused. 

 Õpilaste toitlustamine graafiku alusel. Distantsõppel olevad klassid saavad puudumisele 

eelneval päeval toidupaki maksumusega 1,34 eurot. 

http://pae.tln.edu.ee/web7/images/dokumendid/reeglid_ja_pohimotted.pdf


4. Täpne info on dokumendis „Tallinna Pae Gümnaasiumi reeglid ja põhimõtted Covid-19 

riskide maandamiseks“, mis on kättesaadav kõigile kooli kodulehel. 

Otsus: info võeti teatavaks. 

 

Jevgeni Mihhailov      Natalia Presnetsova 

esimees       protokollija 
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