Nissi Põhikool
Lühhike

öppetus,

mille

sees

on

MÕNED HEAD NÄPUNÄITED
KOOLILAPSE VANEMALE
ÕPPEAASTA ALGUSEKS

KOOLITARBED
Vaadake üle oma kodused varud ja soetage
vajadusel uusi. Mõned tühjad vihikud ja
kirjatarbed tasub sahtlipõhjas alati varuks
hoida.

EKOOL - KÕIK OLULINE
ÕPPEINFO ÜHES KOHAS
Kooliaasta alguses tasub üle kontrollida oma
eKoolis olevad andmed. Klõpsa eKoolis
hammasratta ikoonile ja vaata kas sinu
meiliaadress on ikka ajakohane!

Kindlasti läheb vaja uusi mugavaid
vahetusjalanõusid ning spordivarustust
kehalise kasvatuse tunni tarbeks.

Kas oled määranud selle, kui sageli saadetakse
sinu e-postile eKooli lisatud vestluste kohta
teateid? Ava vestlused ning leia sealt
hammasrattaikoon ja vali sobiv ajavahemik.

ENNASTJUHTIV ÕPPIJA

KOOLIJÜTSI E-PÄEVIK

eKool aitab meeles pidada tegemist ootavaid
õpiülesandeid. Oluliste asjade ülesmärkimiseks
võib kasutada telefoni meelespeafunktsiooni.
Kuid ajajuhtimise õppimiseks tasub appi võtta
ka traditsioonilisemad vahendid.

Aga koolijüts ise? Kas tal on eKooli konto
olemas ja oma parool meeles? Vajadusel tellige
paroolitaastamine. Hea mõte on seadistada
õppijale sisselogimise võimalus teenusega
HarID.

Seadke kodus sisse õpilase infotahvel kuhu ta
saab olulisi tegevusi ise üles märkida ja
täitmist jälgida. Olgu selleks siis trenniajad,
mõni kohustus või meeldetuletus lugeda
kohustusliku kirjanduse raamatut.

Nutitelefonis kasutamiseks sobib õpilasele
kõige paremini mKooli äpp. Viimase
värskendusega lisandus võimalus failiga
esitatavaid kodutöid äpi kaudu õpetajale saata.
Kas pole mugav?

NISSI PÕHIKOOL
Üldtelefon: 608 7134, 5551 0148
Kooli e-post: kool@nissikool.ee

HAIGED LAPSED
JÄÄVAD KOJU!

Haigustunnustega nagu köha, valutav kurk,
nohu, palavik, iiveldus jne tuleb jääda koju, et
viirus ei leviks teistele.
Kui laps jääb haigeks teavita perearsti ja järgi
tema juhiseid.

ETTEVAATUS ON
TARKUSE EMA
Rääkige kodus ka koroonaviiruse levikuohust
ja sellest, kuidas riske vähendada.
Näiteks võtke jutuks, et korralik kätepesu on
kõige lihtsam ja parem vahend haigeks
jäämise vältimiseks. Samuti see, kui väldid
päeva jooksul kätega näo puudutamist.
Koolis on nüüd desoainega
kätepuhastusjaamad. Leppige kokku, kas ja
millal tohib laps seda kasutada.

COVID-19
HAIGUSJUHTUMIST
TEAVITA JUHTKONDA!

Kui peres on koroonakahtlus jääge kogu
perega koju ja võtke kontakti perearstiga.
Perearst hindab testimise vajalikkust ja annab
tervisenõu.
Kui peres on Covid-19 haige, tuleb samuti koju
jääda. Täpsemaid juhiseid annab Terviseamet.

MIS SAAB SIIS KUI ...
Jälgime laste tervist ja tõbised saadame koju.
Nakkusohu kasvades oleme valmis õppetöö
vormi muutmiseks ehk osaliselt või täielikult
distantsõppele üle minema.
Arutage perega läbi, kuidas võimaliku
distantsõppe ajal elukorraldus toimiks. Või
kuidas käitute siis, kui laps jääb koolis
haigeks ja saadetakse koju.

Olulisemad muudatused kooli õppekorralduses
on leitavad kooli kodulehelt:
https://nissikool.ee/2020-2021-oppeaasta/

