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PAISTU KOOLI DISTANTSÕPPE ÕPPEKORRALDUS 

 

 

Paistu Kooli õppekorraldus osalise või täieliku distantsõppena: 

  osalise distantsõppe puhul toimub mõnede õpilastega (kooli soovitusel) õppetöö 

kontaktõppena koolis (kooskõlastatult kooli pidaja ja vanemaga); 

 täielik distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud õppetöö olukorras, kus õpilane või õpetaja 

ei viibi koolimajas, vaid õppetöö toimub infotehnoloogiliste vahendite kaudu; 

  distantsõppe ajal toimub õppetöö iga päev esmaspäevast reedeni kehtiva tunniplaani 

alusel (kokkulepitud erisustega tundide ajakavas); 

 võimalusel jätkub distantsõppe ajal ringitegevus infotehnoloogiliste vahendite kaudu; 

  õpilasel on kohustus iga päev osaleda distantsõppes, täita ja esitada õppeülesandeid; 

  õppetöös mitteosalemine ja õppeülesannete täitmata jätmine on koolikohustuse 

mittetäitmine; 

 veebitundides mitteosalemine võrdub põhjuseta puudumisega, välja arvatud põhjendatud 

puudumised; 

  õppetöös osalemist/mitteosalemist jälgib klassijuhataja; 

  õppeinfo vahendamine toimub e-päeviku kaudu; 

  õppeülesanded ja veebitundide ajad fikseeritakse e-päevikus koduste ülesannete all; 

  õppeinfo peab sisaldama selgeid õpijuhiseid aineõpetajalt, kust, mida ja kuidas õppida, 

milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja saada õppimise tuge;  

  õppeülesande puhul on kirjas täitmise juhend, keskkond (kui vaja), esitamise tähtaeg 

(kuupäev, vajadusel kellaaeg), kuidas ja kuhu õpilane täidetud ülesande esitab, 

hindamine; 

  e-õpe võib olla:  

o otsesuhtlus õpetaja ja õpilaste (individuaalne, grupp, klass) vahel, mis toimub 

veebitunni raames;  

o õpetaja juhendite (suuline, kirjalik) põhjal toimuv iseseisev töö, sh praktilised 

tegevused ja projektitöö; 

o õpetajate konsultatsioonid veebitunnina või kirjalikult; 

  kahe nädala jooksul teeb iga aineõpetaja vähemalt ühe veebitunni, vajadusel rohkem;   

 soovituslik veebiainetunni pikkus on kuni 45 minutit; 

 klassijuhatajad teevad ühe nädala jooksul vähemalt ühe klassijuhataja veebitunni (v.a. I 

kooliaste);  

 kahe veebitunni vaheline aeg peab olema vähemalt 15 minutit; 

 veebitunni reeglid: 

o veebitunnid toimuvad Google Meet keskkonnas; 

o õpetaja ja õpilane sisenevad veebitundi oma nime ja kontoga; 

o õpetajal on kaamera sisse lülitatud; 

o õpetaja nõudel on õpilastel kaamerad sisse lülitatud;  

o mikrofon lülitatakse sisse ainult rääkimise ajaks, veebitunnis räägib üks 

inimene korraga; 



o kui õpilane soovib rääkida, siis annab õpetajale sellest märku; 

o veebitundi segav õpilane eemaldatakse tunnist; 

 distantsõppe ajal järgitakse kooli hindamisjuhendit; 

 õpetaja fikseerib tööd, mis ei ole hindelised, e-päevikus märkega A ja MA. MA-ga 

märgitud töö esitamiseks määrab õpetaja uue tähtaja; 

 aineõpetajad juhendavad distantsõppe ajal vajadusel õpilasi kell 8.30-16.00 vastavalt 

tunniplaanile;  

 


