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KINNITATUD 

direktori 04.12.2020 

käskkirjaga nr 56 

 

ILMATSALU PÕHIKOOLI 

JUHENDATUD E-ÕPPE KORRALDUS 

Ilmatsalu Põhikooli kodukord sätestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lg 5 alusel. 

1. Üldosa 

1.1. Juhendatud e-õppe korraldus Ilmatsalu Põhikoolis on  kättesaadav kooli kodulehel.    

1.2. Juhendatud õpe  on kooli määratud viisil toimuv õpe,  sealhulgas  e-õpe, mis on suunatud 

teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii 

õpilane kui ka õpetaja.  

1.3. Vastavalt Ilmatsalu Põhikooli kodukorrale punkt 3 on turvalise õppekeskkonna 

tagamiseks direktoril õigus koostöös koolipidaja ja teiste ametkondadega kaalutletud 

põhjustel saata õpilased ja õpetajad e-õppele.  

1.4. Juhendatud e-õpet võib läbi viia vastavalt üldtööplaanile või juhtkonna otsusel õpilaste 

iseseisva töö oskuste arendamiseks.  

1.5. E-õppe toimumisest teavitatakse õpilasi ja vanemaid eKooli kaudu. Teavituses on välja 

toodud otsuse põhjendus ja e-õppe periood. Kui perioodi ei ole võimalik määratleda, siis 

on teavituses info selle kohta, millal ja kuidas antakse teada e-õppe perioodi kestvusest.  

 

2. Õppetöö 

2.1. Õppetöö korraldatakse kehtiva tunniplaani alusel või lõimitud õppena. 

2.2. Õppetöö toimub juhendatud õppena videotundides ja iseseisva tööna. 

2.3. Kodused ülesanded koos täpse juhendiga kantakse eKooli.  

2.4. Õppeülesandeid täites järgib õpilane akadeemilise aususe printsiipi. 

2.5. Õpilane esitab kodused ülesanded vastavalt juhendile õigeaegselt ja korrektselt. 

2.6. Õpetaja pakub õpilasele vajadusel konsultatsiooni videotunnis.   

2.7. Kooli täiendava abi vajadusel võtab vanem ühendust aineõpetaja ja/või klassijuhatajaga, 

tugispetsialistiga. 

2.8. Kui juhendatud e-õppe perioodil tekivad õpilasel õppetöös võlgnevused, siis 

korraldatakse hetkel kehtivatest nõuetest lähtuvalt kontaktõpe koolimajas. 
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3. Videotunnid 

3.1. Õpetaja viib läbi videotunde uue teema õpetamiseks. 

3.2. Videotunnid planeeritakse ajaliselt ette üheks õppenädalaks ja kantakse jooksva nädala 

reedeks drive tabelisse, mida jagatakse õpilastega eKooli vestlustes. 

3.3. Videotundide läbiviimiseks kasutatakse Zoomi keskkonda. Zoomi linki jagab aineõpetaja 

eKoolis vastava ainetunni koduste ülesannete all. 

3.4. Haigus- või isolatsiooniperioodil on õpilasel võimalus osaleda õppetöös zoomi 

vahendusel. Zoomi tunnis osalemise soovist teavitab õpilane aineõpetajat.  

3.5. Õpilane logib videotundi sisse enda täisnimega ja lülitab sisse kaamera. Õpilane osaleb 

tunnis pildi ja häälega. 

3.6. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.  

3.7. Videotunnist puudumine märgitakse eKooli. Lapsevanem põhjendab puudumise. 

 

4. Õppe- ja suhtluskeskkonnad 

4.1. Peamiste õppekeskkondadena kasutatakse eKooli, Google Drive ja Classroomi.  

4.2. Õppetööd võib lisaks läbi viia õpilastele tuttavates varem ainetundides õpitud 

keskkondades (nt Opiq). 

4.3. Õppetööd puudutavat infot jagatakse eKooli kaudu. 

4.4. Õpilasel ja lapsevanemal on eraldi eKooli konto.  


