
   
 

   
 

PÜÜNSI KOOLI ÕPILASTE KONTAKTTUNNIGA LIITUMISE KORD 

 

1. Püünsi Kool pakub 3. – 9. klassi õpilastele võimalust liituda kontakttunniga distantsilt. 

Antud õppevorm ei ole õpilasele kohustuslik. 

2. Kontakttunniga saab liituda ainult see õpilane, kes viibib kodus tervislikel põhjustel või 

eneseisolatsioonis. Õpilase tervislik seisund peab seda võimaldama. 

3. Selleks, et õpilane saaks kontakttunniga liituda peab lapsevanem tundi läbiviivale 

aineõpetajale oma soovist märku andma hiljemalt kontakttunnile eelneval tööpäeval 

enne kella 15:00 õpetaja e-mailile. Ilma eelnevalt tundi registreerumata automaatselt 

koolist puuduvat õpilast kontakttunniga ei liideta. See tähendab seda, et kui  lapsevanem 

ei ole õigeaegselt tunniga liitumise soovist märku andnud, siis ei ole reeglina võimalik 

õpilasel kontakttunniga liituda.  

4. Otsuse, kas kontakttunniga liitumine on võimalik, teeb aineõpetaja tunni sisust 

lähtuvalt. Kui kontakttunniga liitumine mingil põhjusel ei ole võimalik, informeerib 

õpetaja sellest lapsevanemat esimesel võimalusel enne tunni toimumist. 

5. Õpilane saab osaleda põhiainete kontakttundides. Loovainetel (kehaline kasvatus, 

tennis, rütmika, muusika, töö- ja kunstiõpetus) selline võimalus puudub.  

6. Õpilane viibib tunnis kuulaja rollis. Õpilasel on võimalus soovi korral õpetaja poole 

pöörduda ning talle vestluse (chat´is) või vahetu suhtluse vormis, kui õpetaja seda 

võimaldab, tunniga seonduvaid täpsustavaid küsimusi esitada. 

7. Vaatamata tunniga liitumisele märgitakse õpilane e-koolis ikka puudujaks vastavalt 

selle tegelikule põhjusele.  

8. Osalemiseks vajab õpilane toimivat laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit 

ning internetiühendust, töötavat kaamerat, mikrofoni ja kõrvaklappe. 

9. Enne kontakttunniga liitumist, kontrollib õpilane aegsasti üle oma tehnilised vahendid 

(internetiühendus, kaamera, mikrofon ja kõrvaklapid) ning paneb tunniks valmis kõik 

vajalikud õppevahendid ja –materjalid.  

10. Õpilane liitub kontakttunniga sisse lülitatud kaameraga kasutades kuulamiseks 

kõrvaklappe. Internetiühenduse kvaliteediprobleemide korral on ühenduse tagamise 

eesmärgil õpetajal õigus õpilase osas sisselülitatud kaamera nõudest loobuda. Muudel 

juhtudel, kui õpilane ei reageeri kaamera sisselülitamise nõudele,  on õpetajal õigus 

kontakttunni ühendus konkreetse õpilasega lõpetada. 



   
 

   
 

11. Õpilane liitub kontakttunniga alati oma kooli poolt loodud e-maili kontoga läbi 

Microsoft Teams  keskkonna (link asub seal). Oma konto ja tunni lingi jagamine 

kõrvalistele isikutele on rangelt keelatud.  

12. Kontakttunniga liitumine toimub vastavalt tunniplaanile ja õigeaegselt. Hilinejaid tunde 

ei lubata. 

13. Õpilane käitub tunnis viisakalt ja tema riietus on korrektne.  

14. Õpilane lülitab mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja annab selleks talle loa. 

15. Vestlusalas (chat´is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot. Õpilane peab 

arvestama sellega, et õpetaja ei pea ega saa reageerida sellistele kirjutistele koheselt, 

vaid vastab vastavalt võimalusele tunni jooksul või tunni lõppedes. 

16. Õpilane ei tegele tunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jmt). 

17. Õpilane lahkub tunnist siis, kui õpetaja on andnud selleks loa. 

18. Tunni salvestamine on rangelt keelatud. 

19. Kõrvaliste isikute tunnis viibimine/osalemine on rangelt keelatud. 

20. Kui õpilane rikub mõnda eelpool mainitud  reeglit, on õpetajal õigus  õpilasega tunni 

ühendus katkestada. Käesoleva korra punktis 11 toodud nõude rikkumisel või 

käesolevate põhimõtete korduval rikkumisel on Püünsi Koolil õigus edaspidi keelduda 

nõudeid rikkunud õpilase liitmisest  kontakttunniga. Nimetatud otsus langetatakse 

Püünsi Kooli direktori poolt ning sellest teavitatakse nõudeid rikkunud õpilast ja tema 

lapsevanemat. 


