
Distantsõppe korraldus Kadrina Keskkoolis 2020/2021. õppeaastal 

1. TUNNIPLAAN JA ÕPPETEGEVUS 

 Distantsõppe ajal kehtib olemasolev tunniplaan. 

 Hajutamaks õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust ning õppe- ja õpetamiskoormust 

on õpetajad õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga 

kokku lepitud teisiti. 

 Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded e-päevikusse. 

 Tunni ülesanded kannab õpetaja e-päevikusse hiljemalt tunni toimumise päeva 

hommikuks kell 8.40. Tunnitöö peab olema põhjalikult juhendatud/kirjeldatud 

(sh lingid ja viited), et õpilased tuleksid selle täitmisega iseseisvalt toime. 

 Õpetaja arvestab õppe planeerimisel, et valitud meetoditega/keskkondades on 

võimalik distantsõppes saavutada vastavaks perioodiks planeeritud 

õpitulemused. 

 Soovitav on antud klassis läbi viia pikemaajalisi projekte, õppeülesandeid ja 

nende teostamist ning hindamist põhjalikult juhendada. 

 Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet. 

Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta. 

 Ülevaate saamiseks distantsõppe protsessist on õpetajal kohustus 

tagasisidestada õpiülesannete täitmist e-päevikus. 

 Õpilased peavad oma tehtud tööd ning tekkinud küsimused edastama õpetaja poolt 

määratud ajaks kokkulepitud keskkonda. 

 Tekkinud ning kirjalikult esitatud küsimustele vastab õpetaja järgmisel tööpäeval, kui 

ei ole kokku lepitud teisiti. Oluline on kahepoolne suhtlus. 

 Õpetajal on õigus tunnis ette nähtud ülesannete tegemist kontrollida ja hinnata. 

 

2. VEEBITUNNID 

 Veebitundide planeerimisel järgivad õpetajad põhimõtet: nii palju kui vajalik ja nii 

vähe kui võimalik (sõltuvalt vanuseastmest kuni 2–4 tundi päevas) 

 Veebitunnid registreerib õpetaja e-päevikus veebitundide graafikusse ning teeb 

vastava märke ka tunni juurde eelmise päeva õhtul kella 17ks 

 Õpilasel on kohustus osaleda veebitundides, olla seal nähtav ja kuuldav. 

 Ekraanil ei tohi nähtavad/kuuldavad olla õppetööd häirivad faktorid 

(kõrvalised isikud, lemmikloomad jne) 

 Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, tuleb lapsevanemal teha selle kohta 

märge koos põhjusega e-päevikusse. Vastasel juhul loetakse tund põhjuseta 

puudumiseks. 

 Üldjuhul toimuvad tunnid Google Workspace tooteperekonna teenuseid 

kasutades Classroomi ja Meeti, mille juhendid õpetajatele on SIIN ja õpilaste 

juhendid on SIIN või vastastikusel KOKKULEPPEL õpilaste ja lastevanematega 

muudes valitud keskkondades, mille kasutamine ei nõua konto loomist. 

 Turvariski kaalutlusel ON soovitav MITTE kasutada Zoomi keskkonda. 

https://docs.google.com/document/d/1cPYqIkYoa4i6US-jNWZSInp4rZ9AooxjoEYob53nNNM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jBBnzjmFWsbfYOrjzbx7mIu-sGMmLTNPU_Js_lNRVY0/edit?usp=sharing


 Veebitunni toimumise linki jagab õpetaja ainult läbi e-päeviku keskkonna. 

 Ligipääs veebitunnile on õpilasel ja õpetajal. 

 

3. ÕPPETÖÖS OSALEMINE 

 Koolikohustuse täitmine kehtib ka distantsõppe ajal. 

 Palume meeles pidada, et lapse haigestumisest, mis takistab tal osaleda õppetegevuses, 

teavitab lapsevanem klassijuhatajat. 

 Õpilane vastab pärast paranemist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. 

 

4. HINDAMINE JA TAGASISIDE 

 Õpetaja märgib e-päevikusse, milliseid töid/ülesandeid ta soovib hinnata ja mis 

kuupäevaks (kellaajaks) need peavad olema sooritatud. 

 Hindamise põhimõtted peavad olema õpilastele arusaadavad. 

 1. ja 2. klassis jätkub kirjeldav/kujundav hindamine 

 Õpetaja annab õpilastele pidevalt nii suulist (veebitunnid) kui ka kirjalikku (e-päevik) 

tagasisidet, mis toetab õpilastel õpitulemusi saavutada. 

 

5. ARVUTID JA TEHNOLOOGIA 

 Kui tehnoloogiliste vahendite puudumine takistab õppetöös osalemist, palume 

lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole. 

 Kool tagab vajadusel distantsõppeks vajalikud tehnoloogilised vahendid. Seadmed 

laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel 

kooli tagastada. 

 

6. VIRTUAALSED ÕPPETÖÖ KORRALDAMISE KESKKONNAD 

 Kadrina Keskkoolis kasutame e-päevikut ning kooli Google Workspace keskkonda. 

Vastavad keskkonnad on õpilasele loodud alates 1. klassist. 

 Õppetöö korraldamist võimaldavate keskkondade paroolide haldamine toimub kas 

lapse enda või nooremate laste puhul nende vanema poolt ning koolil on parooli 

taastamisel administreeriv roll. 

 

7. VIRTUAALSED ÕPPETÖÖ ABISTAMISE KESKKONNAD 

 Üldjuhul kasutame Google Workspace tooteperekonna teenuseid. 

 Erandina võib kasutada keskkondi, mis ei nõua konto tegemist ja kus ei toimu 

isikuandmete salvestamist. 

 



8. VIRTUAALSED FAILID 

 Virtuaalsed failid (faili lingid) saadetakse ainult kooli domeeniga e-posti 

aadressile või e-päevikusse või laaditaksese üles õpilastega kokkulepitud 

keskkondadesse. 

 Pärast hinde väljapanemist ja pärast hindamise vaidlustusaja möödumist, kustutatakse 

kõik õpilastelt saadud failid, videod ja fotod. Muul eesmärgil tööde kasutamiseks peab 

selleks olema eelnev lapsevanema nõusolek. 

 

9. E- KESKKONNA (GOOGLE WORKSPACE) KASUTAMISE REEGLID: 

 e-keskkonna (Google Workspace) kasutamine on lubatud ainult koolitööga seotud 

tegevuste jaoks. 

 Isiklikke kirju ja faile ei saadeta ega salvestata kooli kontol. 

 Õpilase lahkumisel koolist kustutatakse õpilase konto ja sellel asuvad materjalid. 

 

10.  KONTAKTID JA SUHTLUS 

 Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks 

kasutame kokkulepitud kanaleid. 

 Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, siis 

lapsevanem julgustab ja aitab last kontakti loomisel. 

 Lapsevanemal palume murede korral pöörduda aineõpetaja, klassijuhataja ja õppejuhi 

poole. 

 Õpetajate e-posti aadressid lähtuvad põhimõttest eesnimi.perenimi@kadrina.edu.ee 

ja on leitavad e-päevikus. 

 

11.  TUGITEENUSED 

 Pikapäevarühma õpetaja peab olema õpilastele kättesaadav vastavalt tema 

tunniplaanile. 

o Pikapäevarühma õpetaja toetab ja abistab õpilasi nende õpiülesannete täitmisel. 

 

 Eripedagoog / HEV koordinaator 

o Toetab õpilast õpiraskusega toimetulekul ning annab soovitusi õppetegevuse 

planeerimiseks ja õpimotivatsiooni hoidmiseks. 

o Nõustamine toimub e-kirja ja/ või telefoni teel, vajadusel ja kokkuleppel üle 

videosilla. 

o Koostöös õpetaja ja vanemaga selgitab välja õpilased, kes vajavad suuremas 

mahus individuaalset juhendamist. 

o Vastavalt abivajadusele pakub õpilastele tuge aineõpetaja poolt antud 

ülesannete täitmisel (nt tööjuhendite lugemine ja selgitamine, lugemispalade 

ettelugemine, kooslugemine või vaheldumisi lugemise võtted jms). 

mailto:eesnimi.perenimi@kadrina.edu.ee


o Vajadusel kaasab kooli haridustehnoloogi tuge vajavate laste õppetöö ja 

tugiteenuste planeerimisse. 

 

 Sotsiaalpedagoog 

o kontakt telefoni/e-maili/e-päeviku/messenger teel õpilastega, kellega seni 

regulaarselt sotsiaalpedagoog töötas, sealjuures vähese õpimotivatsiooniga 

õpilased; 

o regulaarsete nõustamiste läbiviimine videosilla vahendusel kokkulepitud 

aegadel ning uute nõustamise aegade kokkuleppimine ning läbiviimine 

videosilla või telefonikõne vahendusel; 

o pidev kontakt ja infovahetus õpetajatega saamaks kohene ülevaade 

õppetegevuses mitteosalevate õpilaste kohta ning koostöö KOV sotsiaal- ja 

lastekaitsespetsialistiga distantsõppes mitteosalevate õpilaste abistamiseks ja 

nõustamiseks; 

o distantsõppel olevate õpilaste esmatasandi vajaduste rahuldamise tagamine 

koostöös KOV sotsiaal- ja lastekaitsespetsialistiga; 

o lapsevanemate ja õpetajate nõustamine nutisõltuvusega õpilastele ekraanivaba 

õppetöö võimaldamiseks. 

 

 Kooli psühholoog 

o regulaarsete ja uute nõustamiste läbiviimine videosilla vahendusel 

kokkulepitud aegadel; 

o vajadusel vanemate psühholoogiline nõustamine videosilla vahendusel; 

o vajadusel õpetajate psühholoogiline nõustamine videosilla abil; 

o õpilaste toetamine ja jälgimine, kes ei tegele õppimisega regulaarselt (õpilased 

jaotatud tugimeeskonna liikmete vahel). 

 

 Õpilaskodu teenus distantsõppele suunatud õpilastele peatatakse. 

 

12. HUVITEGEVUS 

 Kooli poolt organiseeritud huvitegevus distantsõppele suunatud õpilastele peatatakse 

distantsõppe perioodiks. 

 

13.  TOITLUSTAMINE 

 DISTANTSÕPPEL VIIBIMISE perioodil asendatakse koolieine toitlustaja poolt 

toiduainete pakiga. 

 Toiduainete paki väljastamine toimub eelregistreerimise  alusel kokkuleppel sööklaga 

(kontakttelefon 322 3606). 

 


