
Õppetöö korraldus  
distantsõppe ajal 

 Alates 11.märtsist 2021 vastavalt Vabariigi valitsuse korraldusele 1.-12.klassid 
õpivad distantsõppes. Sissepääs kooli ja koolist väljumine toimub peauksest. 
Kooli uksed on õpilaste konsultatsioonide läbiviimiseks avatud kella 08:00 
hommikul kuni kella 16:00 peale lõunat. 5.-12.klasside õpilastele ettetellimisel 
väljastatakse neljapäeviti toidupakk. Sissepääsu juures on paigaldatud 
termokaamera, mis mõõdab sisenejate kehatemperatuuri. Haigusnähtudega 
õpilasi ja personali kooli ei lubata. Distantsõppe ajaks lastevanematele ja 
kõrvalistele isikutele on sissepääs kooli keelatud.  

Distantsõpe                                 
Tallinna Pae Gümnaasiumis

 

 
TUNNID 
Kõik tunnid toimuvad 
vastavalt tunniplaanile 
video või online vormis. 
50% ainetunde nädalas 
t o i m u v a d v i d e o t u n n i 
vormis.  

HUVIRINGID 
Inglise keele huviringd 
toimuvad videotunni 
vormis. 

KONSULTATSIOONID 
Konsultatsioonidele õpilasi 
k u t s u t a k s e k a s 
i n d i v i d u a a l s e l t  v õ i  
rühmadena kuni 4 inimest 
ühest klassist. 

    
HINDAMINE 
Õ p i l a s t e h i n d a m i s e l 
õpetajad tuginevad kooli 
hindamiskorrale.

KANNAME MASKE 
 Alates 12.eluaastast 

maskita kooli 
sisenemine on 

keelatud. 

1
DESINFITSEERIME 

KÄSI 
Koolis on olemas 
desinfitseerimise

´vahendid

2
HAJUTAME 

Koolis viibivad õpilased 
ja õpetajad on 

hajutatud.

3

https://pae.edupage.org/timetable/?1
https://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/oppetoo/oppekava
https://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/oppetoo/oppekava


Video-tunnid 
Reeglid video-tundides osalemiseks. 
1.Video-tunnid toimuvad Google Meet, Zoom ja 
BigBlueButton keskkondades. 

2. Video-tunni lingi õpetaja postitab kella 08:00 
hommikul, tunni toimumise päeval e-koolis koduses 
ülesandes või teavitusena.  

3. Video-tunnis osalemiseks on õpilasele vajalikud: laua- 
või sülearvuti, nutiseade (telefon või tahvelarvuti) 
mikrofoni ja video kaameraga. Soovitatav kõrvaklappide 
olemasolu. 

4. Vajadusel võib sülearvutit koolis laenutada. 
Sülearvut i laenutamiseks tu leb pöörduda 
klassijuhataja poole. 

5. Videotundi õpilased tulevad oma kooli e-posti 
aadressiga ning oma ees- ja perekonnanimega.  

6. Videotunnil viibivad õpetaja ja vastava klassi 
õpilased. 

7. Õpilaste hilinemised ja videotunnist puudumised 
märgitakse e-kooli. 

Online-tunnid 

Reeglid online-tundides osalemiseks. 

1. Online tundide läbiviimiseks õpetajad kasutavad 
e-kool Google Classroom, Opiq keskkondi. 

2. Ligipääs Google Classroom keskkonda õpilastel 
tomb kooli e-posti ardessi alusel..   

3. Ligipääs Opiq keskkonda toimub e-kooli konto 
alusel.   

4. Online-tundide ülesandeid ja materjale 
postitavad õpetajad kas e-kooli ja Google 
Classroomi. 

5. Online-tunni ülesandeid saadab õpilane 
õpetajale Google Classroomi või Opiq keskkonna 
kaudu, kui õpetaja pole teisiti palunud(töö e-
postile voi e-kooli kaudu) õpetaja poolt märgitud 
tähtajaks.

 8 МАРТА 2021 Г.

HEA TAVA DISTANTSÕPPE AJAL 
1. Video-tundidesse õpilased ja õpetajad tulevad hilinemiseta, enda nime ja perekonnanime all.  

2. On keelatud jagada  kolmandatele isikutele videotundide linke ja õpetajate materjale. Video- ja 
helisalvestus, ekraanitõmmiste tegemine, monteerimine graafilistes redaktorites ja edasine 
levitamine on kategooriliselt keelatud. 

3. Video- ja online tunni jaoks õpilane paneb valmis kõik tunniks vajalikud õppevahendid (õpik, 
töövihik, pinal, joonlaud jms,) 

4. Õpetajate tööpäev kestab kella 08:00 hommikul kella 16:00 pärastlõunal.
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