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Infokiri: algas koolitöötajate vaktsineerimine, põhikooli lõpueksamid ja 

gümnaasiumi riigieksamid toimuvad 
 

Infokirjast leiate ülevaate tänavustest põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimustest ja 
koolitöötajate vaktsineerimisest. Neljapäeval toimub haridusasutuste töötajatele ka vaktsineerimise 
teemaline virtuaalne infotund. Samuti tuletame meelde, et vabariigi aastapäeva üritusi korraldades 
tuleb silmas pidada samu ettevaatusabinõusid nagu muid üritusi korraldades.  

Kõik soovitused ja juhendid ning vastused kordumakippuvatele küsimustele leiate meie kodulehelt 
www.hm.ee/koroona. 

Põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi riigieksamid toimuvad 

Valitsuskabinet tegi põhimõttelise otsuse nõustuda Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekuga, et 
sel aastal toimuvad nii põhikooli lõpueksamid kui gümnaasiumi riigieksamid, et saada tagasisidet 
õppijate taseme kohta ning planeerida tegevusi toe pakkumiseks. Ettepaneku kohaselt ei sõltuks 
põhikooli lõpetamine erandkorras sel aastal eksamil saavutatud tulemustest. 

Tavaliselt teisendatakse ühtsete põhikooli lõpueksamite tulemused numbrilisteks hinneteks ning 
põhikooli saab lõpetada juhul, kui õpilane on saanud kolmel eksamil (eesti keel, eesti keel teise 
keelena, matemaatika ja valikeksam) vähemalt „rahuldava“ tulemuse. Sel aastal plaani kohaselt 
punkte hinneteks ei teisendata. Tunnistusele kantakse eksamil saavutatud punktid, ent lõpetamine ei 
sõltu tulemusest. Eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksamil 60% saavutamisel saab õpilane ka 
eesti keele tasemetunnistuse. 

Erandkorras põhikooli lõpetamise tingimuste muutmiseks tuleb muuta haridus- ja teadusministri 
määrust. Ministeerium valmistab määruse muudatuse ette järgmiseks nädalaks. 

Gümnaasiumi riigieksamid toimuvad tavapäraselt. Vastavalt eelmisel aastal tehtud muudatusele ei 
ole loovtöö tegemine põhikooli lõpus ning õpilasuurimus või praktiline töö gümnaasiumis kooli 
lõpetamise tingimus, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel olukorrast tulenevalt võimalik. 
Lähemalt saab lugeda uudisest. 

Koolitöötajate vaktsineerimine 

Kõik haridustöötajad lasteaedadest kõrgkoolide ja huvitegevuseni on eelisjärjekorras 
vaktsineeritavate inimeste hulgas. Haridusvaldkonna töötajate vaktsineerimine toimub etappide 
kaupa ning haridusasutused ja kohalikud omavalitsused saavad vaktsineerimisjärje nendeni jõudes 
asjakohase teavituse. Eesti Haigekassa alustas sel nädalal vaktsineerimist soovivate põhikoolide ja 
gümnaasiumite töötajate andmete kogumist. Vaktsineerimine on vabatahtlik, aga soovitame kõigil, 
kel võimalik, seda teha. 

Vaktsineerimiseks kasutatakse üldjuhul AstraZeneca vaktsiini. AstraZeneca vaktsiin on 2-doosiline 
vaktsiin ja kahe vaktsineerimise vahe on kaheksa nädalat. Mõlemad vaktsineerimised toimuvad samas 
vaktsineerimiskeskuses. 70-aastaste ja vanemate töötajate vaktsineerimisel kasutatakse Pfizeri või 
Moderna vaktsiini. 

https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.hm.ee/et/uudised/pohikooli-lopueksamid-ja-gumnaasiumi-riigieksamid-toimuvad
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Ministeerium koondab enam esinevad vaktsineerimist puudutavad küsimused ja avaldab vastused 
oma veebilehel. 

Vaktsineerimise infotund  

Neljapäeval, 11. veebruaril kell 16.00 toimub vaktsineerimise teemaline infotund haridusasutuste 
töötajatele. Vaktsineerimisega seonduvast räägivad doktor Arkadi Popov, professor Irja Lutsar, 
Ravimiameti esindaja Maia Uusküla, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin. 

Kui teil on vaktsineerimise teemalisi küsimusi, millele soovite infotunnis vastuseid, palume saata need 
kolmapäeval enne kella 19.00 aadressil info@hm.ee märksõnaga "Infotund". 

Infotunni otseülekannet saab vaadata Haridus- ja Teadusministeeriumi veebis. 

Infotund jääb järelvaadatavaks. 

Vabariigi aastapäeva tähistamine haridusasutustes 

COVID-19 viiruse leviku tõttu riigis kehtestatud piirangute üks peamisi eesmärke on inimestevaheliste 
kontaktide vähendamine. Seetõttu tuleks sel aastal ka vabariigi aastapäeva aktused jm üritused 
korraldada virtuaalselt või hajutatult, et omavahel puutuksid kokku eeskätt need lapsed / õppijad, kes 
on koos ka kooli- või lasteaiapäeva vältel. Soovitame Eesti 103. sünnipäeva tähistada klasside või 
rühmade kaupa või korraldada kogu kooli ühine koosviibimine virtuaalseid võimalusi kasutades. 
Palume mitte korraldada asutustevahelisi või piirkondlikke üritusi. 

Alates 2. veebruarist kehtib uus eneseisolatsiooni kord  

Alates 2. veebruarist peavad COVID-19 haige lähikontaktsed olema kohustuslikus eneseisolatsioonis 
10 päeva pärast COVID-19 haige diagnoosist teadasaamist. Juhul, kui lähikontaktne inimene on 
viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja tervenenud või saanud COVID-19 vastase 
vaktsiinikuuri, ei pea ta karantiini jääma. 

Kriisitoetus Harjumaa ja Ida-Virumaa erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujatele 

19. veebruarini saavad Harjumaa ja Ida-Virumaa erahuvihariduse ja -tegevuse pakkujad taotleda 
toetust 18. jaanuarist kuni 31. jaanuarini kehtestatud piirangutest tulenevate mõjude 
leevendamiseks. Toetuse suurus on kuni 20 eurot osaleja kohta. 
Täpsem teave kriisitoetuste veebilehel. 

Lisainfo: 

 Hariduselu puudutavatele küsimustele vastavad Haridus- ja teadusministeeriumi infotelefonid 
5690 0353 ja 5690 0340 ning e-post info@hm.ee. 

 Ministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti veebiseminarid, live-koolitunnid jm leiate 
Haridus- ja Noorteameti Youtube’i kanalilt. 

https://www.hm.ee/et/koroona#kkk_koroona
mailto:info@hm.ee
https://www.hm.ee/et/uudised/vaktsineerimise-infotund-haridusasutuste-tootajatele
https://www.hm.ee/et/kriisitoetus
mailto:info@hm.ee
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwyEA_bBMcYEKviz5FOlx7RjZlHE4z2aO

