Käesoleva 2020/2021 õppeaasta lõpuni (4.-5.periood) kool plaanipäraseid e regulaarseid juhendatud
iseõppepäevi nooremas kooliosas ei korralda (v.a juhul, kui seda tingib epidemioloogiline olukord).

Kui epidemioloogiline olukord peaks nõudma koolis hajutatust, siis kehtivad 1.-5.klassi osas antud
ajavahemikul allolevad kokkulepitud põhimõtted:
-

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 õpilasi kooli kutsuda. Sel juhul saab õpilane õpetaja
või tugiõpetaja juhendamisel iseseivalt õppida.

-

Laps võib loomulikult koolimajja iseseisvalt õppima tulla ka siis, kui lapsevanem on
EELNEVALT kontakteerunud selles osas õpetajaga ja vastavast soovist teada andnud. Näiteks,
kui lapsevanem tunneb, et lapsel ei ole kodus turvaline või on mõni muu põhjus.

-

Veebitundides ilma videopildita osaleva õpilase võib õpetaja märkida puudujaks.

-

Ainespetsiifilised nõudmised edastab õpilastele aineõpetaja.

Kui kontaktõppe nädalal on õpilane haiguse või isolatsiooni jäämise kohustuse tõttu sunnitud koju
jääma, siis võib uurida oma klassijuhatajalt:
-

-

Kas on võimalik ainetunde 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.
Samuti võib uurida oma klassijuhatajalt, kas antud ajavahemikul on võimalik klassitundide
osas saada juhendamist meie iseõppe õpetajalt, Getterilt (teised ainetunnid tuleb aga läbida
iseseisvalt e-kooli vahendusel).

Iseõppepäeva ootused nooremas kooliosas (1.- 5.klass)
Esimese klassi kokkulepped
Ootused õpilasele:
1.
2.
3.
4.

Õpilane alustab koolipäeva soovituslikult kell 9.00.
Õpilane teeb tööd paberkandjal.
Õpilane esitab tehtud tööd õpetajale järgmisel koolipäeval.
Õpilane saab õpetajaga kontakti võtta koolipäeva jooksul 9.00-13.00ni telefoni teel.

Ootused peredele:
1. Lapsevanem lapse tööd kontrollima ei pea. Vajaduse tekkides võib lapsele abi pakkuda
tööjuhise mõistmisel ja teda suunata.
2. Vanematepoolne tagasiside iseõppepäevale on alati oodatud.

Teise klassi kokkulepped
Ootused õpilasele:
1.
2.
3.
4.

Õpilane alustab koolipäeva soovituslikult kell 9.00.
Õpilane teeb tööd paberkandjal.
Õpilane esitab tehtud tööd õpetajale järgmisel koolipäeval.
Kui tekivad küsimused, siis õpetajaga saab telefoni teel kontakti alates kl 13.00.

Ootused peredele:
1. Lapsevanem lapse tööd kontrollima ei pea. Vajaduse tekkides võib lapsele abi pakkuda
tööjuhise mõistmisel ja teda suunata.
2. Oleme avatud vanematepoolsele tagasisidele. Igal kolmapäeval seda kohustuslikus korras ei
oota, kuid iga perioodi lõpuks küsime, kuidas on läinud.

Kolmanda klassi kokkulepped
Ootused õpilasele:
1. Õpilane saab eelneval päeval koolist kaasa õpivihiku tööjuhistega iseõppepäevaks.
2. Õpilane teeb töid paberkandjal ja koolis harjutatud elektroonilistes keskkondades (Opiq,
Classroom, 99math.com, Eduten).
3. Õpetaja vastab õppetööd puudutavatele küsimustele koolipäeva jooksul (9.00-13.00) telefoni
teel.
4. Õpilane esitab oma tööd järgmisel hommikul õpetajale.
Ootused peredele:
1. Vajadusel võib lapsevanem abistada õpilast tööjuhise mõistmisel, aga sisuliste küsimuste
korral suunab õpetajaga ühendust võtma.
2. Lapsevanem tagab lapsele õppetööks vajaliku keskkonna ning õppevahendite olemasolu.
3. Tagasisidestatud tööd vaatab ja analüüsib lapsevanem koos lapsega üle.

Neljanda klassi kokkulepped
Ootused õpilasele:
1. Õpilane alustab koolipäeva soovituslikult tavapäraselt, kell 9.00.
2. Õpilane avab eKooli oma konto kaudu ja leiab sealt iseseisvalt tundide kirjeldused ja
kodutööd.
3. Õpilane teeb töid paberkandjal või varasemalt koolis harjutatud elektroonilises keskkonnas
(nt: Opiq, Google Classroom, Kahoot).
4. Elektrooniliselt tehtud tööd on esitatud hiljemalt kell 15.00. Paberkandjal tööd esitab õpilane
järgmisel päeval, võttes tööd kooli kaasa.
5. Jäädes millegagi hätta, peaks õpilane õpetajalt abi küsima kirja või telefoni teel koolipäeva
jooksul ehk 9.00-15.00.
Ootused peredele:
1. Lapsevanem ei pea lapse töid sisuliselt kontrollima.
2. Vajaduse tekkimisel võib lapsevanem abistada õpilast tööjuhise mõistmisel, aga sisuliste
küsimuste korral suunab õpetajaga ühendust võtma.
3. Lapsevanem tagab õpilasele kodus õppimiseks sobiva keskkonna ning õppevahendite
olemasolu ja veendub, et laps oskab iseseisvalt kasutada eKooli.

Viienda klassi kokkulepped
Ootused õpilasele:
1. Õpilane alustab koolipäeva soovituslikult tavapäraselt, kell 9.00.
2. Õpetaja vastab jooksvalt küsimustele 9.00-13.00.
3. Õpetaja on kättesaadav: e-kooli vestluses, maili vahendusel (messenger, WhatsApp ja telefon
on kokkuleppel õpetajaga).
4. Elektroonselt lahendatud tööd esitab õpilane hiljemalt kell 16.00.
Ootused peredele:
1. Lapsevanemal sisuline kontrollimise vajadus puudub.
2. Tehniliste või sisuliste probleemide tekkimisel suunab lapsevanem õpilast õpetajaga ühendust
võtma.

