
Veebitundide läbiviimise reeglid Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 

 

Üldised reeglid 

Kui õpetaja teeb klassitunnist videoülekande või teeb videotundi distantsõppe raames, teavitab 

ta sellest õpilasi e-kooli kaudu hiljemalt eelmise päeva kella 17.00ks. Tunniga liitumise link 

on lisatud ekooli.  

Videotunni kommentaariumis jagab materjale üldjuhul õpetaja, õpilased teevad seda vaid 

õpetaja palvel. Ebasobivate kommentaaride kirjutamine on hea tava rikkumine. 

Ekraanil materjale jagab ainult õpetaja, kui pole öeldud teisiti. 

Videotunni salvestamine õpilase poolt on lubatud vaid eelneval kokkuleppel. Kui õpetaja 

salvestab videotunni, siis ta teavitab sellest õpilasi. Salvestused on vaid õpilastele isiklikuks 

kasutamiseks, nende levitamine ei ole lubatud. 

Videotunni reeglite korduval rikkumisel õpilase poolt on õpetajal õigus teda videotundi mitte 

lubada. Sel juhul õpilane teeb tunnitöö iseseisvalt eKooli järgi ja esitab õpetajale. 

1) Videoülekanne tunnist 

1. Kaamera on suunatud üldjuhul tahvlile ja kaadrisse jääb vahel ka õpetaja. Õpilasi ei 

näidata, kuid klassis toimuv arutelu on kuulda. 

2. Klassis tunni ajal kasutatavad lisamaterjale jagatakse võimalusel ekraanil. 

3. Õpilane, kes ühineb kodust tunniga, on ooteruumis valmis ühinema kokkulepitud ajal 

tunni alguses ja arvestab sellega, et videotunniga ühinemine võib klassis natuke 

hilineda (max 15 minutit), sest tunni alustamine võtab aega. Kui õpetaja sisselogimise 

ajaks pole ooteruumis ühtegi õpilast, ei pea õpetaja videotundi sisse jääma ning jätkab 

tavalise klassitunniga. 

4. Kui õpilane osaleb videotunnis, siis teda sellest ainetunnist ekoolis puudujaks ei 

märgita. 

5. Veebitunnis osaleva õpilase mikrofon on vaigistatud (Mute), välja arvatud juhul, kui ta 

tahab midagi küsida. 

2) Videotund, kui õpetaja annab tundi distantsilt ja õpilased on nii klassis kui ka võimalusel 

kodust liitunud. 

1. Kaamera on suunatud üldjuhul klassile, et õpetaja näeks ja saaks vajadusel korrigeerida 

töö tempot. Õpilased näevad klassis õpetajat videoprojektori abil või kodus arvuti 

ekraanilt. Kodust videotunniga liitunud õpilastel on  kaamerad suletud ja mikrofon 

vaigistatud (välja arvatud juhul, kui on vaja midagi küsida või õpilane sooritab 

arvestuslikku tööd). 

2. Koolis klassiruumis tagab tunnikorra  asendusõpetaja. 

3. Õpilane, kes ühineb kodust videotunniga, on ooteruumis valmis ühinema kokkulepitud 

ajal tunni alguses. Kui õpilane hilineb videotundi, on õpetajal õigus teda mitte 

videotundi lubada. 

4. Kui õpilane osaleb videotunnis, siis teda puudujaks ei märgita. 

 



 

 

 

3) Videotund distantsõppel 

1. Kaamera on videotunni ajal kõigil sisse lülitatud.  Kui lapsel on kaameraga tehnilisi 

probleeme, teavitab vanem eelnevalt sellest klassijuhatajat. 

2. Õpilase mikrofon on vaigistatud (Mute), välja arvatud juhul, kui õpetaja palub õpilasel 

rääkida või õpilane tahab midagi küsida. 

3. Kontrolltöö tegemise puhul on õpilase kaamera samal ajal sisse lülitatud. Üks võimalus 

on kasutada korraga telefoni kaamerat ja teha arvutis tööd. 

4. Kui õpilasel pole võimalik mõjutavatel põhjustel osaleda videotunnis, siis teavitab 

sellest eelnevalt aineõpetajat ja klassijuhatajat. Koostöös leitakse lahendus tunni 

materjali omandamiseks.  

 


