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Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15 maist lisaks distantsõppe 

vormile koolides läbi viia õppetööd väikestes rühmades (10 õpilast + kooli töötaja). Õppetööd 

korraldatakse hajutatult, võimalusel järgitakse 2 meetrise distantsi nõuet isikute vahel. Õppijate 

ja töötajate liikumine hoones (sh sissepääs) ja territooriumil korraldatakse hajutatult, lähtuvalt 

õppehoone eripärast  ja õpilaste arvust. Kõigil on kohustuslik järgida viiruseleviku tõkestamise 

reegleid (isikukaitse vahendite kasutamine ja distantsi hoidmine). 

1. Õppetöökorraldus 

1.1. Põhikooli baasil õpperühmad  

1.1.1. I kursus jätkab õppetööd distantsõppes tunniplaani alusel -  

LOGApe19. LOGApv19-1, LOGApv19-2, MRApe19, KRRpe19, KRRpv19, SKApe19, 

MEHpe19, MEHpv19,  ROOpe19, ROOpv19, AUTpe19-1, AUTpe19-2, TITpe19, TITpv19, 

TARpe19, TARpv19, LOGITpe19, LOGITpv19. 

1.1.2. II kursus jätkab õppetööd distantsõppes tunniplaani alusel - 

LOGApe18. LOGApv18-1, LOGApv18-2, MRApe18, SKApe18, MEHpe18, MEHpv18,  

METpe18, ROOpe18, ROOpv18, AUTpe18-1, AUTpe18-2, TITpe18, TITpv18, TARpe18, 

TARpv18, LOGITpe18, LOGITpv18.  

1) Erisus on kergete rõivaste rätsepa eriala õpperühmadel KRRpe18 ja KRRpv18 

õpilastel, kellel on perioodil 18.05-31.05.2020 kaks nädalat koolivaheaega ning kaks 

nädalat õppetööd/kontaktõpet teevad järgi 17.08-28.08.20. 

2) Erisus on logistiku abi LOGApv18-1 ja LOGApv18-2 õpperühmadel, kes perioodil 

18.05-31.05.2020 osalevad graafiku alusel tõstukijuhi praktilistes tundides, mis on 

nähtav kooli kodulehel http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/. 

1.1.4. III kursus ehk lõpukursuse õpperühmade LOGApe17, LOGApv17-1, LOGApv17-2, 

METpe17, MEHpe17-1, MEHpe17-2, MEHpv17, METpe17,  AUTpe17-1, AUTpe17-2, 

KRRpe17, KRRpv17, SKApe17, MRApe17, TARpe17, TARpv17, LOGITpe17, LOGITpv17 

õpilased tulevad kooli ainult kutseeksamite  ja/või lõpueksamite ettevalmistavateks 

konsultatsioonideks ning eksamite sooritamiseks. Konsultatsioonide – ja eksamite ajad 

kuvatakse kooli kodulehel http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/. 

1.2 Keskkooli baasil õpperühmad statsionaarse õppe rühmad 

 1.2.1. I kursus statsionaarse õppe rühmad jätkavad õppetööd distantsõppes - VLOGge19, 

VLOGgv19, KRRge19, KRRgeÕ19, MEHge19, MEHgv19, AUTge19, LOGITge19, 

LOGITgv19, TARge19, TARgv19. 

1) Erisus on õpperühmas STÕgeÕ19 õpilastel, kes viibivad praktikal ja tulevad 

22.06.2020 kooli kaitsma praktikaaruannet. 

http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/
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2)  Erisus on juuksuri erialal õpperühmadel JKSge19-1 ja JKSge19-2, kes teostavad 

perioodil 18.05-19.06 õppesalongis praktilisi töid. Õppesalong „Noorus“ avatakse 18.05 

ning teenuse pakkumine toimub reguleeritult (kuni 10 isikut ruumis, õpilased ja kliendid 

kannavad maske ja liikumine toimub 2+2 põhimõttel). 

3)  Erisus on automaalri eriala õpperühmas AUMge19, kes osalevad õppepäevadel 

praktilistest tundides ning sisenevad Linnu tee poolsest töökoja uksest AUT-3. 

1.2.2. II kursus ehk lõpukursuse õpperühmade AUTge18, MEHge18, MEHgv18 õpilased 

jätkavad praktika sooritamist ning tulevad kooli ainult kutseeksamite – ja lõpueksamite 

ettevalmistavateks konsultatsioonideks ja eksamite sooritamiseks. Eksamite ajad kuvatakse 

kooli kodulehel http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/ .  

1.2.3. II kursus - TARge18, TARgv18, TITge18, TITgv18 õpperühmad jätkavad õppetööd 

distantsõppes ning tulevad kooli ainult kutseeksamite – ja lõpueksamite ettevalmistavateks 

konsultatsioonideks ja eksamite sooritamiseks. Eksamite ajad kuvatakse kooli kodulehel 

http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/  

1.2.4. II kursus - KRRge18, KRRgeÕ18 toimub õppetöö koolis lähtuvalt tunniplaanist. 

1.3. Keskkooli baasil mittestatsionaarses õppe rühmade õppesessidena toimuvad 

õppetöökalendri märgitud aegadel, kuid kõiki loenguid ei viida läbi kontaktõppena. Õppesess 

märgitakse tunniplaani lähtuvalt õppetöökalendri ajakavast ja  kontaktõppena läbi viidavate 

tundide juurde tehakse märge „koolis“. Ilma märketa „koolis“ tundide õpiväljundid omandatakse 

distantsilt õppeülesannete sooritamisega või online tundidena. 

1.3.1. I kursus – MJKgeMS19, MÜKgeMS19, EKSgeMS19, MEHgeMS19, 

MEHgvMS19, LMTgeMS19, FREgvMS19, ATMgeMS19, AKTgeMS19. 

MÜKgeMS19, KYMgeMS19 õppetunnid on märgitud tunniplaani 

http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/ lähtuvalt muudetud õppetöökalendri 

http://www.tthk.ee/oppetoo/oppetookalender/ ajakavast. 

1.3.2. II kursus - KYMgeMS18, MÜKgeMS18 ja LOGgv19 õpilased tulevad kooli ainult 

kutseeksamite – ja lõpueksamite ettevalmistavateks konsultatsioonideks ja eksamite 

sooritamiseks. Eksamite ajad kuvatakse kooli kodulehel 

http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/ valdkonna all.  

1.4. Õppevõlglaste järele aitamine toimub kokkuleppel õpetaja ja õpilastega, et tagada õpilaste 

kontrollitud liikumine ning viirusetõkestamise nõuete täitmine. Konsultatsioonides osalemine 

toimub ainult ette registreerimisel aineõpetaja juures.  

1.5. Praktikal viibivatel õpperühmadel loetakse praktika sooritatuks, kui õpilased on täitnud 

praktika mahust 75% ning õpiväljundid saavutanud. 

 

2. Kutseeksamid, lõpueksamid ja riigieksamid 

2.1. Kutseeksamite – ja lõpueksamite ajakava koostavad valdkondade juhid ning on kättesaadav 

alates  18.05 kooli kodulehel http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/.   

2.2. Riigieksamid 

Riigieksamite toimuvad alljärgnevatel aegadel: 

http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/
http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/
http://www.tthk.ee/oppetoo/tunniplaan/
http://www.tthk.ee/oppetoo/oppetookalender/
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Eesti keel (kirjalik) – 29. mai.2020 

Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni. 2020 

Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni.2020 

Matemaatika (kirjalik) – 5. juuni.2020 

Eksamipäeval tuleb kohal olla vähemalt 20 minutit enne eksami algust ja kaasa võtta isikut 

tõendav dokument. 

Riigieksamite korralduse kohta rohkem infot: https://www.innove.ee/eksamid-ja-

testid/riigieksamid/  

Kooli riigieksamite kontaktisik- üldainete osakonna juhtaja Irina Maksimova 

irina.maksimova@tthk.ee  

Eksamite korralduslik info edastab üldainete osakonna juhtaja ja rühmajuhendajad osalejate 

meilile vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist ning kuvatakse infosüsteemis Tahvel. 

Riigieksami isikukaitsevahendid (kaitsemaskid) õppijatele ja läbiviivatele töötajatele tagab 

eksami korraldaja SA Innove või õppeasutus. 

 

3. Õpilastel ja õpetajatel kasutatavad meetmed  

3.1. Koolimajas viibimine on lubatud ainult tunniplaani alusel või konsultatsiooni ajal ning 

liikumisel järgida viirusetõkestamise nõudeid ja kehtestatud korda. Sissepääsud on märgistatud 

ning ukse avab kontaktisik vastavalt kokkuleppele. 

3.1.1. Elektroonika- ja metallivaldkonna õpilased sisenevad A korpuse peauksest A-1, 

vastutavad isikud Rein Pikner ja Virgo Rotenberg. 

3.1.2. Logistika valdkonna õpilased sisenevad koolimajja B korpuse Sõpruse pst 184 parkla  

uksest B-LOG ja tõstukite tundi A korpuse  uksest A-1, vastutav isik Leeni Rajaste. 

3.1.3. Kaubanduse ja sisekujundaja eriala ning üldainete konsultatsiooni tulevad õpilased 

kasutavad B korpuse peaust B-1, vastutavad isikud Irina Maksimova ja Riina Tenno. 

3.1.4. Rätsepatöö eriala õpilased kasutavad D korpuse Tildri tänava poolset otsaust D-2, 

vastutav isik Kaja Kuiv. 

3.1.5. Juuksuri eriala õppilased kasutavad D korpuse söökla poolset otsaust D-1, vastutav isik 

Leili Liinak. 

3.1.6. Transporditehnika valdkonna õpilased sisenevad C korpuse Linnu tee poolsetest ustest 

1)  Peauksest (klaasuks) AUT-1 sisenevad autotehnikud, vastutav isik Raivo Kruusik. 

2)  Keretöökoja (raud)uksest AUTO-2 sisenevad õpilased, kes suunduvad õpetaja 

L.Kääriku tundi. Vastutav isik Lauri Käärik. 

3) Sisehoovi uksest AUT-3 sisenevad automaalri eriala õpilased õppetöökotta. Vastutav 

isik Martin Miil. 

3.2. Õppetööle on lubatud tulla tervetel õpilastel, kellel endil või lähikondsel ei ole olnud 

lähikontakti COVID -19 nakatunutega. Koolijuhil, eksamikomisjoni esimehel või muul 

läbiviidava tegevuse eest vastutaval isikul on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. 

Kooli esindajal on isiku nõusolekul korral õigus mõõta kehatemperatuuri mittekontaktse 

termomeetriga. Eelnimetatud reegleid eriavatel isikutelt on õpetajal või teistel kooli töötajatel 

õigus nõuda koolimajast lahkumist.  

3.3. Koolis viibijad peavad järgima head respiratoorset ja kätehügieeni nõudeid, puhastades käed 

sissepääsu juures. Lisaks on tagatud käte desinfitseerimise võimalus klassiruumides ning 

soovitame pesta käsi regulaarset vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit, vähemalt iga 2 tunni järel. 

3.4. Kaitsemaskide kasutamine koolis viibivatel riskirühma kuuluvatel õpilastel ja õpetajatel 

(isikud kellel on kroonilised kopsuhaigused, diabeet, maksahaigused, neeruhaigused, südame- ja 

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/
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veresoonkonna haigused, immuunsuspuudulikkus või on vanemad kui 65+) on soovituslik. Kool 

koostöös koolipidajaga tagab maskide olemasolu. 

3.5. Töötajatele on tagatud kaitsemask ja visiir, mille väljastab neile valdkonnajuht. 

3.6. Klientidega kokku puutuvatel töötajatel on soovitus kanda võimalusel lisaks 

tekstiilkinnastele kummikindaid. Enne kinnaste kasutamist ja nende eemaldamisel 

desinfitseerida käsi ning eemaldada turvaliselt kindad (ühe käe kindaga võtke teise käe kinda 

peopesa ja randmevahelisest kinda osast sõrmedega ja tõmmake kinnast käest nii, et kinnas 

läheks pahupidi (saastunud pool jääks sissepoole).  

3.7. Õppetöös osalejad peavad viibima üksteisest vähemalt 2 m kaugusel. Vältida kätlemist ja 

muid otseseid kontakte.  

3.8. Kooli raamatukogu on igapäevastele lugejatele suletud. Raamatukogust raamatute 

laenutamine toimub ettetellimisel anneli.tammela@tthk.ee ja tellitud raamatud väljastatakse 

ning tagastatakse kokkuleppel raamatukogujuhatajaga.  

4. Õpilaskodu kasutamine (Õpilaskodu kord, direktori 30.04.2020 käskkiri nr 1-1/13-2020) 

4.1. Õpilaskodus saavad elada õpilased õppetöö ajal (E-R), eelneval kokkuleppel 

valdkonnajuhiga.   

Iga nädala reedel kinnitatakse õpilaskodus elavate isikute nimekiri järgmiseks nädalaks. 

4.2. Õpilaskodus lubataks ühes boksis elada maksimaalselt kahel õpilasel ning kõik järgivad 

põhimõtet, et õpilaskodus viibitakse võimalikult vähe ja lühiajaliselt. 

4.3. Õpilasel, kellel on õppevõlad võimaldatakse ette registreerimisel osa võtta konsultatsiooni 

ajal  (järele aitamise ajal) elada õpilaskodus ja osaleda järele vastamises. Õppetööle sõitmise 

kulu hüvitatakse kuludokumentide alusel (sõidupiletid – aruanne – rühmajuhendaja kinnitus – 

aruande esitamine õppesekretärile)  

4.4. Õpilaskodus on keelatud omavahelised kontaktid ja 2+2 põhimõtte rikkumine. Keelatud on 

kokkusaamised ja külastused õpilaskodu sees, kohtutakse ainult majavälisel territooriumil 

järgides 2+2 põhimõtet.  

 

5. Toitlustamine 

5.1. Distantsõppe ajal tagatakse põhikooli järgsetele õpilastele soovi korral toitlustamine. 

Õpilane, kes vajab eriolukorra ajal toitlustamist, esitab taotluse (e-kiri) rühmajuhendajale, kes 

edastab need sotsiaalpedagoogile. Tallinnas elavatele õpilastele komplekteerib toitlustaja 

toiduraha väärtuses paki toiduainetest, mille saab kätte kolmapäeviti kella 14.00-16.00 A 

korpuse valvelauast. Teistes piirkondades elavate õpilaste toitlustamine toimub koostoos 

omavalitsustega.  

5.2. Alates 18.05.2020 on avatud söökla kella 9.00-15.00 ning toitlustamine toimub korpuste 

kaupa.  

6. Rühmajuhendajad 

6.1. Kaardistavad õppevõlglased ja õppetööga seotud probleemid mis edastatakse valdkonna 

juhile ja õppedirektorile. 

6.2. Tagavad õpilaste infovahetuse ning õpilaste osavõtu õppetöös. Õppetööst loobunud isikutelt 

võtta sellekohane avaldus (akadeemiline puhkus omal soovil, õppetööst loobumine omal soovil). 

Alaealiste isikute korral kontrollida, et avalduse on kinnitanud lapsevanem või esindaja. 

mailto:anneli.tammela@tthk.ee

