Teade õppetöö korraldamisest Vantaa põhikoolides erandolukorra ajal 18.3.13.4.2020
Alates 18.3. korraldatakse õppetöö suuremas osas kaugõppe vormis. See korraldus põhineb valitsuse
poolt 16.3.2020 antud suunistel, mille eesmärgiks on koronaviiruse leviku tõkestamine.
Õppetöö ja õpilaste juhendamine toimub Vantaa põhikoolides 18.3. -13.4.2020 peamiselt
kaugõppena. Kontaktõpet ei viida koolides sel perioodil läbi teistel kui allpool nimetatud
erandjuhtumitel.
Kontaktõpet korraldatakse kooliruumides järgmistel juhtudel:
1. Kontaktõpet antakse koolides neile 1.-3. klasside õpilastele, kelle vanematel on kohustus
töötada ühiskonna seisukohalt kriitilistes valdkondades. Niisugusteks valdkondadeks on
sotsiaal- ja tervishoiuteenused, politsei, pääste, piirivalve, samuti ravimite, toiduainete,
energiatarne ning jäätmehoolduse, kriisijuhtimise, andmeside, meedia, transpordi,
tarnekindluse, veevarustuse ning kanalisatsiooni ja finantsteenuste valdkonnad.
2. Kontaktõpe koolides korraldatakse ka neile õpilastele, kellele on määratud eriline tugi, kuid
kelle vanematel pole võimalik lastele koduhoidu korraldada. Valitsus soovitab siiski, et laps
jääks kodusele õppetööle, kui selleks on võimalus.
3. 1.-2. klassi õpilaste pikapäevarühmad (õhtul ja pärastlõunal) avatakse ainult neile õpilastele,
kellele korraldatakse kooliruumides kontaktõpet (vt punkt 1).
4. Kõigil puudega õpilastel 1.-9. klassini jätkub nii koolitöö kui koolis korraldatavad päevased
tegevused tavapäraselt nagu seni. Ka taksotransport jätkub tavapäraselt. Nagu siianigi, tuleb
lapsevanemal teatada, kui õpilane koolitransporti ei vaja.
5. Kooliruumides õppivatele kontaktõppe õigusega õpilastele tagatakse koolis toitlustamine.
Lapsevanem teatab kooli direktorile kas Wilma sõnumiga või e-kirjaga, kas tema laps vajab koolis
korraldatavat kontaktõpet.

Kaugõppe korraldamine
Kaugõpet on võimalik korraldada mitut moodi. Meie eesmärgiks on luua toimimisviis, mille abil
õpilane ja õpetaja saaksid omavahel suhelda ja õppetöö läbiviimine tagataks võimalikult hästi.
Ühenduse pidamine ja ülesannete andmine toimub peamiselt Wilma kaudu, juhul kui õpetajaga pole
teisiti kokku lepitud. Õpilastele võib anda nii arvutis tehtavaid ülesandeid kui ka õpiku või töövihiku
ülesandeid ja ka muid õppeülesandeid. Kool edastab kaugõppe tunniplaani.
Lähtealuseks on see, et õpilane osaleb õppetöös nii, nagu eelnevalt õpetajaga on kokku lepitud ja
järgib ülesannete tegemisel õpetaja antud ajakava. Me eeldame, et lapsevanemad toetavad õpilasi
õppetöös ja rõhutavad iseseisva õppimise tähtsust ja tähendust. Õppimiseks tuleks varuda piisavalt
rahulikku tööaega.
Õpetaja vastutab õppetöö korraldamise ja hindamise eest. Kaugõppe korraldamisel arvestatakse
õpilaste vanuse ning nende varasema arvutikasutamise kogemusega.

Kaugtöö ajal annavad koolid juhiseid, kuidas kasutada Chromebooke või teisi tehnilisi vahendeid.
Õpilane võib kasutada ka oma arvutit ja ka nutitelefon sobib alustuseks hästi. Kooli arvutit tuleb
õpilasel kasutada vastutustundlikult.
Õpilased logivad seadmetesse sisse oma koolivõrgu tunnustega (opp.eduvantaa.fi). Kõik kaugõppes
kasutatavad programmid töötavad üle interneti ja neid ei ole vaja arvutisse alla laadida. Kooli
õpetajad annavad kaugõpet ja kasutatavaid programme puudutavaid juhiseid ning annavad vajaduse
lisateavet.

Puudumistest teatamine
Juhul kui õpilasel pole võimalik osaleda kaugõppes haiguse tõttu või muul põhjusel, teatab
lapsevanem tema puudumisest nagu senini. Puudumine märgitakse Wilmasse konkreetse
päeva/päevade kohale põhjusega puudumisena (Luvallinen poissaolo).

Õpilashoole
Kooli sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi töö jätkub 18.3. - 14.4 tavapäraselt. Nendega saab võtta
ühendust nagu siiani kas telefoni teel või Wilma kaudu. Võimalikest muudatustest koolitervishoius
teatatakse hiljem.

Takistame koos koronaviiruse levimist
Püüame praeguses erandolukorras tagada kõik teenused võimalikult hästi. See nõuab meilt kõigilt
palju jõudu ja vastutustunnet. On tähtis, et järgiksime antud juhiseid. Käesoleva juhise eesmärk on
vältida lähikontakte ja nii takistada koronaviiruse levikut. Seda soovime eriti südamele panna just
noortele. Meie eesmärgiks on see, et õpilased töötaksid koolipäevadel kooli poolt antud tunniplaani
alusel. Ka vabal ajal tuleb järgida valitsuse poolt antud suuniseid, mis tulenevad praegusest
erandlikust olukorrast.
Kõigi täiskasvanute ülesandeks on kindlustada, et lastes ja noortes säiliks turvatunne.
Soovime kõigile Vantaa kodudele jõudu selles erandlikus situatsioonis hakkama saamiseks!
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