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ÕPPETÖÖ KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED KULLAMAA KESKKOOLIS 

DISTANTSÕPPE AJAL 

 

 

Päevakava, tunniplaan ja e-kool 

 Distantsõppe perioodil toimuvad tunnid tunniplaanijärgselt. 

 Tunnid algavad kell 8.55. 

 Distantsõppeperioodil on ainult 1 söögivahetund kestusega 20 minutit. 

 Pärast tunde konsultatsioone ei toimu, oma küsimused saab küsida järgmises 

õppetunnis või esitada need õpetajale kirjalikult. 

 Kogu õppeinfo vahendamine õpilasele ja lapsevanemale toimub e-kooli kaudu (kui 

õpetajaga ei ole teisi kokkuleppeid). 

 Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded e-kooli tunnikirjelduse alla. 

Sama päeva ülesanded kantakse e-kooli hiljemalt ainetunni alguseks. 

 Kodused tööd on leitavad ülesannete alt. 

 Huviringe ja trenne see periood ei toimu (kui ole ringijuhi või treeneriga eraldi 

kokkulepet). 

  

Õppetöös osalemine 

 Distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust. 

 Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat 

või teha märge e-kooli.  

 Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. 

Koolikohustuse mittetäitmisel võtab klassijuhataja või tugispetsialist ühendust õpilase 

vanemaga ning vajadusel teavitab KOV-i spetsialisti. 

 Õpilased, kellele distantsõpe ei sobi, kutsutakse klassijuhataja poolt kooli, kui 

koostöös Terviseameti või kooli pidajaga ei ole otsustatud teisiti. 

 Õpilane märgitakse tunnist puudujaks, kui 

a) ta ei osale veebitunnis, 

b) ei ole veebitundi, aga õpilane pole õpetajale tunni ajal kättesaadav, 

c) kui õpilane ei ole esitanud tunnitööd hiljemalt sama päeva kella 17.00ks (kui 

õpetajaga ei ole kokku lepitud teisiti). 

  

Hindamine ja tagasiside  

 Iga e-kooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi 

arvestamiseks. Samuti on iga ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg 

ja hindamise viis (sõnaline/arvestatud või  numbriline). 

 Õpetaja on lastele toeks (veebisilla vahendusel, telefoni teel, e-maili teel jne) 

õppetunni piires. 

 Õpilane on õpetajale ainetunni ajal kättesaadav. 



   
 

 Klassijuhataja teeb tagasiside saamiseks oma klassi õpilastega vähemalt kaks korda 

nädalas klassijuhataja tunde.  

 Iseseisva õppetöö nädala järgselt täidavad õpilased tagasiside küsimustiku, kus nad 

saavad välja tuua distantsõppe ajal saadud kogemused ning mõtted.  

 Nädala lõpus toimub õpetajate tagasiside tund, kus klassijuhatajad saavad tagasisidet 

aineõpetajatelt. 

  

Arvutid ja tehnoloogia 

 Tehnoloogiliste vahendite puudumisel saab koolist laenutada tahvelarvuteid ja 

sülearvuteid. 

 Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe 

lõppemisel koolile tagastada. 

 Tehnoloogiliste vahendite puudumisel või probleemide korral tuleb pöörduda esmalt 

klassijuhataja poole. 

  

Veebitunnid 

 Suur osa tundidest toimuvad veebisilla kaudu (Zoom keskkond). 

 Kui tund toimub e-keskkonnas, teavitab õpetaja sellest õpilasi, märkides tunni 

toimumise aja e-kooli ning lisades sinna lingi, kohtumise ID ja salasõna. 

 Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, osaleda on võimalik nutitelefoni, 

tahvelarvuti, sülearvuti ja lauaarvuti vahendusel 

 Veebitunnis on kõigil osalejatel sisse lülitatud mikrofon ja kaamera. Võimaluse 

puudumisel teavitab õpilane sellest õpetajat. 

 Kui õpilasel puudub võimalus veebitunnis osaleda, tuleb õpilasel või lapsevanemal 

teavitada sellest klassijuhatajat / aineõpetajat või teha selle kohta märge koos 

põhjusega e-kooli. Vastasel juhul loetakse tund põhjuseta puudumiseks. 

 

Päevakava 

 Esmaspäeval 

1. 08.55-09.20 (kokkuleppel klassijuhatajaga võib klassijuhataja tunni aega muuta) 

2. 09.30-10.15 

3. 10.25-11.10 

4. 11.20-12.05 

(söögivahetund 20 min) 

5. 12.25-13.10 

(vitamiinipaus) 

6. 13.20-14.05 

7. 14.15-15.00 

(vitamiinipaus) 

8. 15.10-15.55 

 

 

 Teistel päevadel 



   
 

1. 08.55-09.40 

2. 09.50-10.35 

3. 10.45-11.30 

(söögivahetund 20 min) 

4. 11.50-12.35 

5. 12.45-13.30 

(vitamiinipaus) 

6. 13.40-14.25 

7. 14.35-15.20 

(vitamiinipaus v.a reedel) 

8. 15.30-16.15 

 

 Koolis olevatele lastele tagatakse kuni koolibussi tulemiseni pikapäevarühmas olemise 

võimalus. 

 Koolibussid sõidavad vastavalt vajadusele. Täpne info edastatakse õpilastele ja 

lastevanematele e-kooli ja e-kirja kaudu. 

 


