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Juhendatud õpe Võnnu Keskkoolis 2020/21. õa.

Juhendatud õppe aluseks on PGS §24 lg 5. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv
õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud
teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane
kui ka õpetaja.
Juhendatud e-õppe päevi viiakse Võnnu Keskkoolis (edaspidi VKK) läbi vastavalt VKK
üldtööplaanile või juhtkonna otsusele.
Eriolukordade puhul (sh hajutatud õpe) otsustab VKK juhtkond kooli e-õppele suunamise.
Eriolukorra puhul otsustab kooli juhtkond osalise või täieliku e-õppe vormi. Otsuse tegemisel
lähtutakse konkreetsest olukorrast ning vastava valdkonna spetsialistide (Terviseamet)
hinnangutest ning otsus kooskõlastatakse Kastre Vallavalitsusega.
Vastuvõetud otsusest teavitatakse kooli töötajaid üldkoosolekul ja/või kooli üldmeili kaudu.
Õpilasi teavitatakse otse klassijuhatajate kaudu ja/või e-kooli kaudu. Lapsevanemaid
teavitatakse e-kooli kaudu. E-koolis tuuakse välja otsuse põhjendus, eeldatav e-õppe periood
ning muud koolikorralduslikud meetmed.
Juhendatud õpe:
1. Õppe sisu üle otsustab aineõpetaja.
2. Õppe korraldusel lähtub õpetaja koolis kehtivatest kokkulepetest (tunnitöö
sissekandmine, tagasiside vormid jms).
3. Õppe planeerimisel arvestatakse pikemaajaliste tähtaegadega, sest õpilase iseseisev
õppimine võtab rohkem aega ning võib olla tarvis arvutit jagada.
4. Õppe kavandamisel planeerib õpetaja ka videotunde otseseks teema selgitamiseks ja
nõustamiseks (Zoom, GoogleMeet).
5. Õpilane osaleb videotunnis vastavalt VKK videotunni läbiviimise Heale Tavale.

Juhendatud õpe eneseisolatsiooni korral
Õpilane on Terviseameti korraldusel eneseisolatsioonis või karantiinis:
1. Lapsevanem informeerib olukorrast klassijuhatajat.
2. Lapsevanem märgib e-koolis puudumise põhjuseks „H“ ja lisab selgitusse
„eneseisolatsioon/karantiin“.
3. Õpilane on kodus ja tal on kohustus õppida.

4. Aineõpetaja kirjeldab e-koolis võimalikult täpselt tunnis tehtav töö ning kodune töö.
Võimalusel ja kokkuleppel vanemaga toimub videotund ning kaasab õpilase
tunnitegevusse.
5. Aineõpetaja ja/või klassijuhataja vastavad e-koolis/ õpetaja töömeilile saadetud
kirjadele ühe tööpäeva jooksul.
6. Lapsevanem tagab õpilasele võimaluse täita õpiülesandeid.
7. Õpilasel on kohustus eneseisolatsioonis või karantiinis olles täita kõik nõutud
õpiülesanded.

Õpilane on kodus kergete haigustunnustega (puudub 1-3 päeva):
1. Lapsevanem märgib e-koolis puudumise põhjuseks haigestumine „H“.
2. Õpilane on kodus ja tal on kohustus õppida.
3. Aineõpetaja kirjeldab e-koolis võimalikult täpselt tunnis tehtav töö ning kodune töö.
Võimalusel ja kokkuleppel vanemaga toimub videotund ning kaasab õpilase
tunnitegevusse.
4. Aineõpetaja ja/või klassijuhataja vastavad e-koolis/ õpetaja töömeilile saadetud
kirjadele ühe tööpäeva jooksul.
5. Lapsevanem tagab õpilasele võimaluse täita õpiülesandeid.
6. Õpilasel on kohustus eneseisolatsioonis või karantiinis olles täita kõik nõutud
õpiülesanded.

