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Distantsõppest teavitamine 

 

• Kool informeerib vanemaid ja õpilasi distantsõppe algusest esimesel võimalusel, teavitades võimalusel 

distantsõppe ligikaudsest kestvusest. Kui ligikaudset kestvust ei ole mingil põhjusel võimalik kinnitada, annab 

kool teada, millal ja millises kanalis saadetakse peredele uus info. 

 

Õppetöö planeerimine ja teavitamine 

 

• Koolitööd ja koolielu puudutav suhtlus toimub distantsõppe ajal Stuudiumi kaudu. Mentorid ja õpetajad on 

tavapära õppetundide ajal ning koolipäeva jooksul Stuudiumis kättesaadavad. 

• Distantsõpe toimub nädalaplaani alusel. 

• Distantsõppe täisnädalal: 
• toimub igal esmaspäeval mentortund veebitunnina; 
• viivad aineõpetajad läbi veebitunni vähemalt kord nädalas; 

• viivad üldõpetuse õpetajad läbi veebitunnid vähemalt kaks korda nädalas. 

• Distantsõppe puhul lisavad õpetajad õpilastele ülesanded Stuudiumisse hiljemalt distantsõppe esimesele 
päevale eelneva päeva õhtul kella 17.00ks. 

• Koduseid ülesandeid distantsõppe ajal tunnitööle lisaks ei anta. 

• Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet. 

 
 
Õppetöös osalemine 
 

• Distantsõppes, sh veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik. 

• Kui õpilane on distantsõppe ajal haige või lapsevanema otsusel muul põhjusel õppetöös ei osale, tuleb 
lapsevanemal teha märge Stuudiumisse sama päeva hommikul enne esimese tunni algust ehk 8.30ks. 

• Veebitunnid toimuvad võimalusel ühes keskkonnas, et välistada võimalus, et õpilane ei saa osaleda 
tunnis, sest ei oska liikuda erinevate keskkondade vahe. Mentor/õpetaja tutvustab igat uut keskkonda 
enne distantsõppes kasutuselevõtmist koolis kõikidele õpilastele ning alustab sellega töötamist 
distantsõppel ainult siis, kui on kindel, et õpilased on võimelised antud keskkonnas töötama. 

 
 

Tagasisidestamine 
 

• Tööde esitamise tähtajad on fikseeritud nädalaplaanis. 

• Töid esitatakse distantsõppe ajal keskkondades, mis on õpilasele tuttavad ja õpetajaga varasemalt 
kokku lepitud. 

• Õppeperioodi lõpus annavad õpetajad õpilasele kokkuvõtva tagasiside Stuudiumis. 
 
Arvutid ja tehnoloogia: 

 

• Kui õpilane vajab distantsõppeks kooli tehnilist tuge, saab lapsevanem laenutada arvuti kooli IT-osakonnast. 

Kontakt: it@kindlusekool.ee 

• Seadmeid laenutatakse kooli ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingu alusel. 

 
 

Toitlustamine: 

 

• Distantsõppe ajal saab õpilane koolist toidupaki vanema avalduse alusel. 
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