
Hea koolipere! 

Seni oleme koolis koroonaviirusega vaid kergelt kokku puutunud, aga nakatumise numbrid näitavad riigis 
kasvutrende ning sellest tulenevalt võib otsus mõnel klassil või kooliastmel koju isolatsiooni jääda tulla iga hetk. 
Teeme kõik endast oleneva, et distantsõppel olevate õpilaste arv oleks minimaalselt hädatarvilik viiruse 
ohjeldamiseks. Algklassid saadame distantsõppele ainult konkreetse viirusejuhtumi puhul selles klassis või 
olukorras, kus meil ei ole õpetajaid, kes nendega töötaksid.     

Kui õpilane või tema pereliige saab positiivse COVID-19 proovi tulemuse, palume sellest koheselt teavitada 
klassijuhatajat, et saaksime viivitamatult rakendada meetmeid viiruse leviku  piiramiseks koolis.  

 

Üldised käitusmisjuhised 

 Soovitame õpilastel ja õpetajatel vältida suuri kogunemisi ja üritusi. 

 Kui tunned, et oled haige, püsi kodus. 

 Saabudes välisriigist tuleb toimida vastavalt Välisministeeriumi kodulehel jagatavale infole: 
https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele  

 Avalikes kohtades soovitame kanda maski. 
 

Distantsõppe juhised 

 
Õpilased  

 Kui saate koolipäeva jooksul teate, et klass läheb distantsõppele, siis võtke koolist lahkudes kõik 

õppetarbed koju kaasa. 

 Kui klass peab jääma distantsõppele ajal, mil ei olnud võimalik asju koolist kaasa võtta, saab need kätte 

järgneval päeval, leppides aja kokku klassijuhatajaga. 

 Soovitus on hoida õppetarbeid igapäevaselt kodus, et need oleksid vajadusel olemas. 

 Õpetajad märgivad päeva õppeülesanded e-kooli hiljemalt samal päeval kell 8.00.  

 Järgime tunniplaani ning videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel, videotunni toimumise aja 

annab õpetaja teada hiljemalt eelmisel õhtul kell 17.00.  

 Videotunnist puudunud õpilased märgib õpetaja e-koolis puudujaks.  

 Palume pidada kinni tähtaegadest ning kui tekib probleeme, võtta ühendust õpetajaga. 

 Ainealaste probleemide korral tuleb pöörduda aineõpetaja poole. 

 Kui õpilasel puudub arvuti, kaamera või on tuge vaja muu tehnilise vahendi osas, tuleb pöörduda 

klassijuhataja poole.  

 Õpilase esmane kontaktisik koolis on klassijuhataja.  

 Kui õpilased on saadetud distantsõppele, ei ole lubatud käia huviringides.  

https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele


 Soovitame järgida kindlat päevakava. Ärge unustage liikumispause. 

Lapsevanemad  

 Kui klass peab minema distantsõppele, annab sellekohase info klassijuhataja.   

 Peamine suhtluskanal on e-kool, kooli e-post (nimi.perenimi@kehra.edu.ee) ja MS Teams.  

 Kui klass on saadetud kaheks nädalaks või kauemaks distantsõppele, siis korraldatakse õpilastele 
toidupakid.  

 Kui laps jääb distantsõppe ajal haigeks, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat.  

 Toetage oma last päevakava koostamisel.  

Õpilaste toetamine 

 Kooli tugispetsialistid toetavad õpilasi e-keskkondade kaudu ning nende juurde on võimalik leppida 
kokkusaamiseks aeg vastava tugispetsialisti e-posti kaudu. 

Õpetajad 

 Peamine suhtluskanal õpetaja, õpilase ja lapsevanemaga on e-kool, kooli e-post ja MS Teams. 

 Järgime tunniplaani: videotunnid toimuvad tunniplaanijärgsetel aegadel, videotunni toimumise aja 
annab õpetaja teada hiljemalt eelmisel õhtul kell 17.00. 

 Ainemahust ja õppetöö korraldusest sõltuvalt võib õpetaja õpilastega kokku leppida õppetöö läbiviimise 
teisiti, näiteks nädalapõhiselt. 

 Õpetaja märgib e-kooli tööülesanded hiljemalt kell 8.00 sama päeva hommikul.  

 Õpetaja sisestab e-kooli tunnikirjelduse alla tunni tegevuse.  

 Õpetaja annab õpilastele vaid tunnitöid. Distantsõppe ajal kodutöid lisaks ei anta. 

 Tähtaegade määramisel tuleb arvestada õpilase võimalusi ja olla vajadusel paindlik.  

 Distantsõppe perioodil võib töid hinnata numbriliselt (viiepallisüsteemis) ja/või 
arvestatud/mittearvestatud. Kokkuvõttev hinne (perioodihinne, aastahinne, kursusehinne, 
kooliastmehinne) on 5. – 12. klassil numbriline, 1. – 4. klassil hinnanguline. 

  
 
Viited: HTM ja Terviseamet 
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