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Kinnitatud direktori 15.10.2018 kk 68-P 

Kunda Ühisgümnaasiumi e-Kooli päevikute täitmise kord 

I. Kunda Ühisgümnaasiumis kasutatakse õppetöö sisu, koduste õppeülesannete, puudumiste, 

hinnete, märkuste, kiituste, märkamiste, teadete ja järeltööde dokumenteerimiseks e-Kooli: 

1. Igal õpetajal on kohustus märkida e-Kooli tunnist puudujad, tunni sisu, hinded ja 

vajadusel märkused. 

2. e-Kooli sissekanded peavad olema tehtud koolipäeva lõpuks, kuid mitte hiljem kui 

17.00. 

3. Klassijuhatajatel on kohustus jälgida e-Koolis oma klassi õpilaste puudumisi igal 

koolipäeval, hiljemalt koolinädala lõpuks märkida ära puudumiste põhjused, kontrollida 

õpijõudlust vähemalt kord nädalas ning probleemide korral teavitada sotsiaalpedagoogi 

ja õppealajuhatajat. 

4. Igal õpilasel on kohustus omandada õppekavas määratletud õpitulemused. Kui tekivad 

võlgnevused õppeainetes, tuleb vastamata jäänud osa järele vastata: 

1) Järelevastamise korra ja aja oma aines teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks 

õppeaasta algul ja täpsustab (vajadusel korrigeerib) iga õppeveerandi alguses. 

2) Järelevastamisele kuuluvad üldjuhul kõik sooritamata arvestuslikud tööd, kui 

õpetaja ei ole määranud õpilase jaoks teisiti. 

3) Tegemata töö märk e-kooli päevikus on „tt“.  

4) Kehalise kasvatuse tunnis füüsilisest koormusest vabastatud õpilase tunnis viibimise 

kohta tehakse päevikusse märge „fv“. 

5) Hindega «puudulik» (2) või «nõrk» (1) hinnatud või tegemata töö puhul (tt) lepivad 

õpilane ja õpetaja kokku aja järele vastamiseks või järeltöö sooritamiseks 

soovitavalt kahe koolinädala jooksul pärast hinde kandmist e-Kooli või õpilase 

naasmist õppetööle. Kokkuleppel õpetajaga võib võlgnevuse likvideerida ka mõnel 

teisel ajal. 

6) Aineõpetaja märgib e-Kooli õpilasega kokku lepitud vastamise aja ja järeltöö 

sooritamise teema.  

7) Sooritatud töö puhul kustutatakse/muudetakse tegemata töö (tt) märk ja kantakse 

sisse töö tulemus, mis märgitakse päevikusse „AR“ (arvestatud) või numbrilise 

hindega. 

8) Kui tegemata töö (tt) ei ole kokkulepitud tähtajaks järele vastatud, muudab õpetaja 

selle hindeks „nõrk“ (1). 

9) Protsessihinded üldjuhul järelevastamisele ja parandamisele ei kuulu. 

10) Kui õpilane on sooritanud tunnikontrolli hindele „2“ või „1“  kuid sooritab hiljem 

samal teemal kontrolltöö positiivsele hindele, parandatakse tunnikontrolli(de) hinne 

(hinded) samaks positiivseks hindeks. 

11) Õpetajal on õigus märkida olulise tunnikontrolli puhul päevikusse tegemata töö (tt), 

mis  tuleb järgi vastata kokku lepitud ajal. 

II. e-Kool on kooli- ja koduvahelise koostöö ja suhtlemise  keskkond, kust lapsevanemad 

saavad informatsiooni oma lapse arengu ja käitumise kohta. Kooli töötajatel on võimalus 

edastada teateid koolis toimuva kohta ja anda vanematele tagasisidet. 

 


