Haabersti Vene Gümnaasium
DIREKTORI KÄSKKIRI

Tallinn

07. jaanuar 2022 nr 1-2/20

Õppe korraldamine Haabersti Vene Gümnaasiumis ajavahemikus 10.01-28.01.2022
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 5, § 44 lg-te 1 ja 3, Haabersti Vene Gümnaasiumi
põhimääruse § 21 lg 2 p 24 ja kooli distantsõppe läbiviimise korra alusel ning vajadusest tagada
kooli õpilaste ning personali tervise kaitse:
1. Korraldada 5.-12. klasside õpilaste õppetöö perioodil 10. jaanuarist kuni 28. jaanuarini 2022
hübriidõppena (neli kontaktõppepäeva + üks e-õppe päev nädalas). 5.-12. klasside eõppepäevade ajakava lisatud.
2. Punktis 1 nimetatud õpilastele võib korraldada õppekavavälist tegevust distantsõppe vormis.
3. Punktis 1 nimetatud klasside hariduslike erivajadustega õpilaste õpe korraldatakse koolis.
4. Õpetajatel:
4.1.
korraldada õppematerjalide ettevalmistamine ja õppeülesannete
veebipõhiselt arvestades kooli õppekava ja õpilaste nädalakoormust;
4.2.

andmine

tagada õppeülesannete ja juhendmaterjalide üleslaadimine e-Koolis;

4.3.
täita oma töölepingus ja ametijuhendis kokku lepitud tööülesandeid arvestades
distantsõppega seotud iseärasusi.
5. Klassijuhatajatel edastada lapsevanematele info distantsõppe korraldamise kohta e-Kooli või
mõne muu e-keskkonna kaudu ja meili teel.
6. Õppealajuhatajad tagavad õppetöö korralduse arvestades õpetajate ja õpilaste digipädevusi
ning õppetöö kvaliteeti.
7. Info vahetamise korraldamine toimub eKooli ja e-posti kaudu.
8. Käskkiri tehakse teatavaks kooli personalile ja Tallinna Haridusametile ning avalikustatakse
kooli kodulehel.
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Õppe korraldamine ajavahemikus 10.01 – 28.01.2022
Alates 10. jaanuarist kuni 28. jaanuarini on 5.-12. klasside õppetöö korraldatud hübriidõppena (neli
kontaktõppepäeva + üks e-õppe päev nädalas).
1.-4., 4.-5.D ning 9.D klassid õpivad koolis kontaktselt.
5.-12. klaaside e-õppepäevade ajakava:
Esmaspäev

– 11. klasside e-õppepäev

Teisipäev

– 7. ja 8. klasside e-õppepäev

Kolmapäev

– 5. ja 6. klasside e-õppepäev

Neljapäev

– 9. ja 12. klasside e-õppepäev

Reede

– 10. klasside e-õppepäev

Kõikide klasside testimise ajakava:
Esmaspäev – 1.-9., 10. ja 12. klassid
Teisipäev – 11. klassid
Kolmapäev – 7.-8. klassid
Neljapäev – 1.-6., 10.-11. klassid
Reede – 9. ja 12. klassid

