
Head haridusasutuste ja omavalitsuste esindajad 

Peagi on algamas õppeaasta, mis toob mitmeid uuendusi, kuid jätkuvad ka senised head praktikad. 
Kindlasti on algava õppeaasta suurim väljakutse omavalitsuste ja koolide jaoks Ukrainast pärit õpilaste 
edukas kaasamine haridusellu. Kui kevadel oli tegemist üleminekuajaga, siis sügisest tuleb 
koolikohustuslikus eas lastele võimaldada koolikoht, et nad saaksid asuda õppima Eesti riiklike 
õppekavade alusel. Sel õppeaastal soovitame haridusasutuste avatuna hoidmiseks kasutada ka juba 
eelmisel aastal kasutusele võetud koroonat ennetavaid meetmeid. 

INFOTUNNID JA ABIMATERJALID UKRAINA TEEMAL 
Selleks, et haridus- ja noorsootööasutustele ja omavalitsustele Ukraina õpilastega seotud jm ajakohastel 
teemadel tuge pakkuda, alustame taas kolmapäevaste infotundidega. Esimene infotund, kus räägime 
Ukraina õpilaste haridusellu kaasamisest ning anname õppekorralduslikke soovitusi, toimub 
kolmapäeval, 24. augustil kl 15-16 Teamsis (lingi saadame uuel nädalal). Kõik eelmise õppeaasta 
infotunnid leiate ministeeriumi kodulehelt. Peale infotundi edastame ka Ukrainast pärit õpilastega 
seonduvaid teemasid käsitleva juhendmaterjali. 

KOROONA JA HARIDUSVALDKOND 
2022/2023. õppeaastal on eesmärk hoida haridus- ja noorsootööasutused turvaliselt avatuna kõigil 
haridustasemetel ja -liikides. Üleriigilist distantsõpet soovime vältida ka sel õppeaastal. Eelmine 
õppeaasta näitas, et väga hästi töötas põhimõte, kus lühiajalised distantsõppele mineku otsused tehti 
konkreetsetest juhtumitest lähtuvalt.  
 
Haridusasutuste avatuna hoidmiseks soovitame kasutada juba eelmisel õppeaastal edukalt tarvitusele 
võetud viiruse levikut ennetavaid meetmeid. Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil koju 
jääda. Positiivse kiirtesti saanul jääda koju kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks. 
Lähikontaktsel tuleb hoolega jälgida oma tervist. Olulisel kohal on hügieenireeglite järgimine, hea 
ventilatsioon ja võimalusel hajutamine. Soovitame vaktsineerida või teha vajadusel tõhustusdoos. 

Endiselt soovitame usaldusmeetmena jätkata kooliperede kiirtestimist. Testimissageduse soovituse 
anname vahetult enne õppeaastat, mida olukorrast lähtuvalt ja kooskõlastatult Terviseametiga 
täpsustame. Soovitame testid õpilastele koju anda ja paluda kodus testida, et vältida nakatununa kooli 
minekut. Paljudel haridusasutustel on eelmisest õppeaastast teste veel alles. Palume esmalt ära 
kasutada olemasolevad testid. Uus kogus kiirteste jõuab üldharidus- ja kutsekoolidesse ning KOVidesse 
(lasteaedade ja huvihariduse töötajate jaoks) 30. augustist. Korraga tarnitakse kahe kuu varu, esimese 
kuu jagu jõuab koolidesse alates 30. augustist ja teine osa teste 26. septembrist. Kiirteste tarnitakse 
arvestusega, et vajadusel on võimalik testida kuni kaks korda nädalas. Testid tarnib Medesto OÜ. 
Täpsemad soovitused koroonaga seonduvatel teemadel leiate ministeeriumi kodulehelt.  

KÜSITLUSED 
Ka uuel õppeaastal jätkame üldharidus- ja kutsekoolide küsitlustega kiirtestimise ning Ukraina õpilastega 
seonduva kohta.  

PRESSIKONVERENTS 
22. augustil algusega kl 11 toimub õppeaasta alguse pressikonverents Tallinna 
Humanitaargümnaasiumis. Pressikonverentsil tutvustavad uue õppeaasta olulisemaid teemasid haridus- 
ja teadusminister Tõnis Lukas ning kantsler Kristi Vinter-Nemvalts. Pressikonverentsi saab jälgida 
ministeeriumi Facebooki lehel ning YouTube kanalis. 

 
Ilusat suve lõppu ning head algavat õppeaastat soovides 

 

https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis
https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.facebook.com/haridusministeerium
https://www.youtube.com/c/HaridusjaTeadusministeerium

