
Meie koolikorraldus II perioodil  
6.-8. klass on distantsõppel 3. ja 5. nädalal (16.11. – 20.11. ja 30.11-04.12)  
9. klass on distantsõppel 3. nädalal (16.11.-20.11.)  
10. ja 11. klass on distantsõppel 2. ja 4. nädalal (09.11.-13.11 ja 23.11.-27.11)  
12. klass on distantsõppel 2. nädalal (09.11.-13.11)  
 
 

Õpetajatega kokkulepitud põhimõtted, mida rakendatakse juhitud iseseisva 
õppimise läbiviimisel:  
- õpetajad sisestavad distantsõppe nädalatel toimuvate veebikohtumiste info esmaspäevase KODUSE 
TÖÖNA. Nädalaülesandeid puudutav info on sisestatud distantsõppe nädala TUNNIKIRJELDUSTENA, 
kuhu on lisatud ka ülesannete eesmärkide selgitus. Sissekanded on eKoolis esmaspäeval kell 9.00.  

- õpetajal on õigus vastavalt vajadusele ka õpilasi kooli kutsuda. Sel juhul saab õpilane õpetaja 
juhendamisel iseseivalt õppida.  
- õpilane võib koolimajja iseseisvalt õppima tulla ka siis, kui tema või lapsevanem on EELNEVALT 
sellest klassijuhatajat ja aineõpetajat teavitanud. Sellisel juhul viibib õpilane koolis terve päeva ning 
tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile. Tundides on õpilasel võimalus küsida õpetajapoolset 
juhendamist.  

- veebitundides ilma videopildita osaleva õpilase võib õpetaja märkida puudujaks.  

- ainespetsiifilised nõudmised edastab õpilastele aineõpetaja.  
 
 
Ootused õpilasele  
• • Alustab koolipäeva kell 9.00.  

• • Planeerib ise oma nädala tegevuse, tehes selleks nädalaplaani.  

• • Osaleb veebitundides ja täidab ülesanded ettenähtud tähtajaks.  

• • Osaleb veebitundides videopildiga.  

• • Konsulteerib vajadusel aineõpetajatega tööpäeval kella 9-16 vahel, kasutades selleks e-
posti või muud õpetajaga kokkulepitud kanalit, sh konsultatsiooniaegu. Teistes küsimustes pöördub 
klassijuhataja poole. Õpetajate meiliaadressid on leitavad kooli koduleheküljelt Koolipere rubriigist.  
 
Ootused lapsevanemale  
• • Jälgib õpilase edasijõudmist eKooli vahendusel nagu tavaõppegi korral.  

• • Toetab õpilast nädalaplaanist kinnipidamisel ja iseseisval õppimisel.  

• • Tehniliste või sisuliste probleemide korral toetab konstruktiivset arutelu õpetaja ja/või 
kooliga.  
 
 
Kui kontaktõppe nädalal on õpilane haiguse tõttu sunnitud koju jääma, siis võib uurida õpetajalt, kas 
on võimalik ainetundi jälgida distantsilt. Eelneval kokkuleppel on osad õpetajad seda valmis tegema.  
Vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni juhistele ei ole videotundide jälgimine kõrvalistel isikutel 
põhjendatud. Tunni salvestamine ja salvestiste jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud. 
Laste või lastevanemate sellise tegevuse eest kool ei vastuta.  


