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Veebitundide läbiviimise reeglid Laeva Põhikoolis 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 24 lõike 5,  kohaselt on juhendatud õpe 

kooli määratud viisil toimuv õpe, mida võib korraldada e-õppena virtuaalkeskkonnas. 

Distantsõppe olukorras toimub osa õppetööst veebitundidena. 

Tunnis osalemine 

1. Õppetöö korraldamisel lähtub kehtivast tunniplaanist. 

2. Õpilasel on kohustus osaleda tunniplaanijärgsetes tundides. 

3. Läbiviidavad veebitunnid toimuvad Google Meet või Zoom keskkonnas, kui 

aineõpetajaga pole kokku lepitud teisiti. 

4. Kui õpilase IT vahendid ei võimalda distantsõppes osaleda, siis teavitab 

lapsevanem sellest kooli. Koostöös lapsevanemaga leitakse toimivad suhtlus- ja 

juhendamisvõimalused. 

Isikuandmete kaitse  

• Veebitunnis osalejad peavad käituma nii, et oleks tagatud teiste tunnis osalejate 

isikuandmete kaitse. Veebitundi ei ole lubatud salvestada ega tehta ka 

ekraanipilti. Õppeülesannete käigus loodud materjale ei tohi jagada ega teha 

mingil kombel avalikuks ilma sellel olevate isikute nõusolekuta. 

Veebitunni reeglid õpilastele 

Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid 

teiselpool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni 

õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni: 

• enne veebitunni algust veendu, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis 

osalemist. Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga 

suhelda; 

• õpetaja on saatnud Sulle veebitunni lingi e-kooli. Vaata kella ja sisene 

virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga 

õigeaegselt alustada; 

• kui ei saa ühendust, anna sellest õpetajale teada; 

• veebitunni linki või IDd võõrastega ei jagata; 

• tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased; 

• tundi sisenedes tervita õpetajat; 

• leia veebitunni ajaks kodus vaikne koht ja osale tunnis üksinda. Võimalusel 

kasuta taustapilti, et sinu kodu ekraanil näha ei oleks; 

• ava mikrofon  ainult siis, kui õpetaja palub sul vastata, osaleda arutelus vms; 

• mikrofoni puudumisel teavita sellest õpetajat ja osale vestlustes kirjalikult; 

• veebitunnis osale oma nime ja näoga. Anonüümne osaleja loetakse puudujaks; 

• veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks; 

• veebitunnis räägib ÜKS inimene korraga. Kui soovid sõna, anna sellest õpetajale 

märku (chatis või veebikaamera kaudu käega).  



• tunni ajal teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaadata ega jagata 

klassikaaslastega; 

• tunni lõpetab õpetaja. 

  


