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2020/2021 õppeaasta 

aastahinnete kokkuvõte

Klassid Viielised Nelja-viielised

Mitterahuldavad

aastahinded

2. – 3. klassid

79 õpilast

62,0% 25,3%

4. – 6. klassid

112 õpilast

30,4% 27,6% 6,3%

7. – 9. klassid

80 õpilast

28,8% 35 % 10,0%

Kogu kool, v.a 

1. klassid, 

kokku 271 

õpilast

106 õpilast ehk

39,1%

79 õpilast ehk 

29,2%

15 õpilast ehk 

5,5%



2020/2021 õppeaasta kokkuvõte

• Põhikooli lõpetajate õpitulemused

• Nende edasised õpingud

• Olümpiaadid ja õpilasvõistlused



Koolipere

308+36+60=404

I kooliaste (1. - 3. klass) 109 õpilast

II kooliaste (4. - 6. klass) 108 õpilast

III kooliaste (7. - 9. klass) 91 õpilast 

21 klassikomplekti

Alustas 32. lend ja lõpetab 24. lend



2021/2022 õppeaasta korraldus

• Õppetööga toimetulek

• Puudumistest teatamine

• Tasemerühmad

• 4. ja 7. kl tasemetööd

• Hispaania keel

• Eelkool

• Muredest teatamine



COVID-19 ennetus

Avatud haridus!

• Haigena kooli ei tule.

• Õpilaste hajutamine- garderoob, söökla.

• Vahetunnid õues.

• Ruumide tuulutamine.

• Kooli põhjalik koristus, pindade puhastamine ja 

desinfitseerimine.

• Kõikidele kooli töötajatele on tagatud isikukaitsevahendid.

• Igasse klassi on paigaldatud seep, kätepaber, desoained.



korral koolis?



KÜSIMUSED
Lapsevanem küsis: Kui COVID test on negatiivne, kas siis võib 

õpilane nohu ja köhaga kooli tulla?

Koolijuht vastas: Kui arst on tunnistanud õpilase terveks ja õpilane 

tunneb ennast hästi võib ta kooli tulla.

Lapsevanem küsis: Millal kool alustab hübriidõppega?

Koolijuht vastas: Hübriidõppe kohustust koolil enam pole. Kool 

kaalub võimalust kodus olevate õpilaste liitmist tunniga.

Lapsevanem küsis: Kui õpilane on lihtsustatud karantiinis ja ei tohi 

huviringides osaleda aga kui huviring toimub koolis, kas seal 

tohib?

Koolijuht vastas: Õpilane tohib selles osaleda ainult siis kui 

huviring on klassipõhine.



KÜSIMUSED
Lapsevanem küsis: Kui suur osa koolipersonalist on vaktsineeritud?

Koolijuht vastas: Kooli personalist on vaktsineeritud 95%.

Lapsevanem küsis: Miks kool küsis õpilaset vaktsineerimise kohta 

infot?

Koolijuht vastas: Kui ilmneb haigusjuhtum, on koolil õpilaste kohta 

vaktsineerimise info vajalik. Vaktsineeritud inimesed ei jää 

karantiini.

Lapsevanem küsis: Kas koolil on õigus otsustada, et kui õpilasi 

puudub suures mahus, minna üle distantsõppele?

Koolijuht vastas: Selline otsus tuleb koostöös Viimsi Vallavalitsuse 

ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 



KÜSIMUSED
Lapsevanem küsis: Kas lastevanematelt saadud infot õpilaste 

vaktsineerimise kohta kontrollitakse? Või põhineb see info ainult 

usaldusel?

Koolijuht vastas: Andmeid kontrollitakse koostöös Haigekassaga.

Lapsevanem küsis: Kui klassis puudub üle poolte õpilaste, miks ei 

minda üle siiski hübriidõppele?

Koolijuht vastas: Hübriidõpet ei ole nii lihtne korraldada. Kool 

liigub selles suunas, et vajadusel sellele üle minnakse. 

Lapsevanem küsis: Kuidas lapsevanem saab kaasa aidata, et kool 

saaks kergemini minna vajadusel üle hübriidõppele?

Koolijuht vastas: Materiaalse poole taha see ei jää. 



KÜSIMUSED

Lapsevanem küsis: Miks e-kooli pannakse ikka ainult lühendeid 

tunnitööks ja ka kodutööde alla? Nii on väga keeruline haigena 

kodus oleval õpilasel järgi õppida.

Koolijuht vastas: Kindlasti räägime selle õpetajatega veelkord üle. 

E-kool peab olema korrektselt täidetud ja arusaadav kõigile.


