
 
 
 
 

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM 
 
 

DIREKTORI KÄSKKIRI 
 

 
12.11.2021 nr. 1.2-3/8 

 
 KÄSKKIRI 
 
 
Õppe korraldamine õpilaste ja töötajate tervise kaitseks Vanalinna Hariduskolleegiumis 
ajavahemikus 15.11.-26.11.2021 
 
 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lg-te 1 ja 3, Vanalinna Hariduskolleegiumi  
põhimäärus § 25 ning 2021 aasta sügisel kodukorra osana kinnitatud põhikooli distantõppe 
korraldamise reeglitele tuginedes ning kriisikava alusel, mis lubab korraldada distantsõpet, 
ja juhindudes käskkirja lisas toodud kaalutlustest ning vajadusest tagada kooli õpilaste ning 
personali tervise kaitse: 
 
1. Korraldada alates 15. novembrist kuni 19. novembrini 2021 6T, 9T, 9P ja 10 klasside 

õpilaste õppetööd distantsõppena väljapool koolihoonet ja  alates 22.novembrist kuni 
26.novembrini 2021 6P, 7P, 7T ja 11 klasside õpilaste õppetööd distantsõppena (e-õpe). 

2. Punktis 1 nimetatud õpilastele korraldatakse ka õppekavavälist tegevust distantsõppe 
vormis. 

3. Punktis 1 nimetatud klasside hariduslike erivajadustega õpilaste õpe korraldatakse 
reeglina koolis. 

4. Distantsõppe peamised eesmärgid Põhikoolis: 
  haigusjuhtumite vähendamine, nakkusahela katkestamine 
  õpilaste hajutamine 
  õpilastele oma aja ja õppe planeerimise õpetamine 

4.1 Üldised põhimõtted 
 a).Aineõpetaja sisestab kõik õpiülesanded Stuudiumi rubriiki ’kodutööd’ distantsõppe 
eelneva nädala reedeks. Eesmärk: õpilasel tekib nädalavaade õppeainete kaupa ja ta saab 
enda tegevust paremini planeerida. 
 b).Distantsõppe ajal toimuvad veebitunnid selleks consiliumis kinnitatud tunniplaani 
alusel. Veebitunni toimumise aeg ja link kantakse koduste tööde alla selle toimumise 
tegeliku kuupäevaga ja eristamiseks muudest ülesannetest kasutatakse märget 
„tunnitöö“. Veebitunniplaani edastab õpilastele ja lapsevanematele klassijuhataja 
distantsõppe nädala esmaspäeval. 
c).Distantsõppe nädala ülesandeid hinnatakse ja tagasi-sidestatakse reeglina sellele 
järgneval nädal mitte selle toimumise ajal. Erandiks on õppeained kus teatud ülesanded 
tuleb ära teha enne veebitundi (näiteks matemaatika).  

 



d) Ülesannete tegemisega hätta jäänud õpilaste nimed edastatakse distantsõppe nädalale 
reedeks õppealajuhatajale. Kui õpilasel on mitmes aines distantsõppe nädala tööd 
tegemata, siis järgmisel nädalal õpib ta koolis selleks eraldi tehtud kava järgi. 

e) Distantsõppe nädalale planeeritavad õppekava välised tegevused tuleb põhikooli 
juhtkonnaga kooskõlastada ja kanda ka Stuudiumi kalendrisse.   

5. Info vahetamise korraldab põhikooli tavaklassides põhikooli juhataja, põhikooli 
väikeklasside ja erivajadustega õpilaste osas HEV koordinaator. 

 
6.Distantsõppe peamised eesmärgid Gümnaasiumis: 
  * õpilaste hajutamine koolis ja linnaruumis 
7.  Gümnaasiumi distantsõppe üldised põhimõtted 
 a) Aineõpetaja sisestab kõik õpiülesanded Stuudiumi rubriiki ’kodutööd’.  
 b) Distantsõppe ajal toimuvad veebitunnid selleks consiliumis kinnitatud 
tunniplaani alusel. Veebitunni toimumise aeg ja link kantakse koduste tööde alla. 
Veebitunniplaani edastab õpilastele ja lapsevanematele gümnaasiumi juhtkond. 
c) HEV ja õpiraskustega õpilastele lubatakse jätkata õppetööd koolis. 
d) Distantsõppe nädalale planeeritavad õppekava välised tegevused tuleb gümnaasiumi 
juhtkonnaga kooskõlastada. 
8. Info vahetamise korraldab gümnaasiumi klassides gümnaasiumi juhataja. 
 
9.Käskkiri tehakse teatavaks kooli personalile ja Tallinna Haridusametile ning avaldatakse 
kooli koduleheküljel. 
10.Probleemide ilmnemisel palume pöörduda VHK juhtkonna poole. Vaidlusküsimusi , 
mida ei leia lahendust saab lahendada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 
30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest. 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
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