LISA
direktori 29.detsembri 2020
käskkirja nr 2-8/81 juurde
PÄEVAKAVA JA ÕPPETÖÖKORRALDUS
DISTANTSÕPPE AJAL

TUNDIDE AJAD
1. 8.45 – 09.30
2. 9.40 – 10.25
3. 10.40 – 11.25
4. 11.40 –12.15
PUHKEPAUS
5. 12.45 – 13.25
6. 13.35 – 14.20
7. 14.30 – 15.15
TUNNIPLAAN JA eKOOL
Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel. Koolipäev koosneb videotundidest ja iseseisva õppimise
tundidest (koolipäeva ajavahemik on 8.45-15.15).
1. Tunniplaanis olevatest nädala ainetundidest 50% toimuvad õpilastele videotundidena (1.-4.
klassis mitte rohkem kui 3 videotundi päevas; 5.-9. klassis mitte rohkem kui 4 videotundi
päevas).
2. Ülejäänud tunnid on iseseisva õppimise tunnid. Õpetaja on oma ainetunni ajal õpilasele
kättesaadav tunniplaanis oleva tunni ajal (st õpetajal on veebilink avatud ja valmis õpilast
juhendama).
Õpilastel on kohustus osaleda tunniplaanijärgsetes videotundides ja sooritada iseseisvad tööd
õpetajaga kokkulepitud ajaks.
Aineõpetaja sisestab eKooli koduste ülesannete alla õppepäeva info eelneval päeval kella 16.00.
Koduse töö all on kirjas:




õppetööks vajalikud töövahendid;
videotunni, -konsultatsiooni aeg ja link;
õpijuhised;

Tunni pikkus on 30-40 minutit. Videotunnist puudumine märgitakse eKooli.

AINEÕPETAJA
Videotunni läbiviimiseks kasutab õpetaja GoogleMeet keskkonda.
Õpetaja osaleb videotunnis mikrofoni ja kaameraga.
Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase iseseisva töötamise võimet, mis on madalam kui
tavapäraselt klassiruumis.
Info jagamine lastevanematele ja õpilastele toimub läbi eKooli.
HINDAMINE JA TAGASISIDE DISTANTSÕPPES
Hindamine toimub vastavalt Ristiku Põhikooli hindamisjuhendile.
Õpetaja hindab ainult oma näo ja nimega tunnis osalevat õpilast. Tundmatu nime alt töö esitanud
õpilase hinne on “X”.
Õpilast hinnatakse numbriliselt ainult videotunnis juhendatud töö eest. Iseseisvale tagasisidestamist
vajavale tööle antakse kirjalik sõnaline tagasiside. Hindamise meetodid ja vahendid valib õpetaja.
Õigeaegselt esitamata hindeliste tööde puhul märgitakse eKooli “X”, juurde lisatakse esitamata töö
nimetus.
KLASSIJUHATAJA
Klassijuhatajad on oma õpilastele ja nende vanematele toeks teistmoodi õppimisel, õpimotivatsiooni
hoidmisel, õppeülesannete täitmise jälgimisel.
Üks kord nädalas viivad klassijuhatajad läbi videotunni oma klassiga kokkulepitud ajal.
ÕPILASE JA LAPSEVANEMA TOETAMINE
Tugiõppe tunnid toimuvad vastavalt kehtivale tunniplaanile.
Vestlused tugispetsialistidega toimuvad vajadusel telefoni või videovestluse kaudu. Kohtumine
lepitakse kokku telefoni või e-kirja teel.
KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE
Lapsevanem teavitab klassijuhatajat õpilase haigestumisest. Aineõpetaja korraldab vajadusel
videokonsultatsioone, et aidata õpilast õppetöös järele. Videokonsultatsiooni tund lepitakse osapoolte
vahel eelnevalt kokku.
Distantsõppes ilma mõjuva põhjuseta mitteosalemine loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks.
Õpilane osaleb videotunnis koduses keskkonnas, mitte avalikus ruumis.
INFO JAGAMINE ÕPILASTELE, VANEMATELE JA ÕPETAJATELE
Info jagamine õpilastele toimub eKooli kaudu.

Vanematele edastatakse info eKooli ja e-kirja kaudu.
Õpetajatele edastatakse info e-kirja või videokoosoleku teel.
TOITLUSTAMINE DISTANTSÕPPE AJAL
Distantsõppel olevad õpilased saavad toidupaki üks kord nädalas eelneva registreerimise alusel.
Toidupakk väljastatakse Maisi tänava poolt kooli söökla kaudu. Toidupaki kättesaamise päev ja
kellaaeg antakse lapsevanemale teada e-kirja teel.
VIDEOTUNNI REEGLID ÕPILASELE












Enne videotunni algust logi oma kooli e-maili kontole, seejärel ava eKool, kust leiad tunni
lingi.
Tundi sisenevad AINULT selle klassi õpilased, kes on kutsutud.
Tunnis osale OMA ÕIGE NIME ja NÄOGA.
Kui sa ei ole osalenud videotunnis ja vajalikud tööd on sooritamata, siis on tulemus “x”.
Tunni ajaks lülita teler, raadio vm seade välja, et ei tekiks kajaefekti.
Ole kaasosalejate vastu viisakas.
Tunnis räägib ÜKS inimene korraga.
Videotund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks.
Tunni segamise korral peab segaja tunnist lahkuma ja töö on vaja järele teha.
Tunni lõpetab õpetaja.
Taustapilte ei ole lubatud tunni ajal vahetada, sest see segab teistel keskendumist.



Anna endast parim. Usu endasse.



TEHNIKA LAENUTAMINE KOOLIST
Õpilane saab vajadusel laenutada distantsõppeks koolist IT-vahendeid. Laenutamise soov tuleb
edastada klassijuhataja ja lepingu kooliga sõlmib lapsevanem.

