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VIIRATSI KOOLIS 

 

  
• Õpetajad annavad õpilaste õpitulemuste saavutamise kohta Stuudiumis 

sõnalist informeerivat ja motiveerivat suulist või kirjalikku tagasisidet, mis 

kirjeldab õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ja sisaldab ettepanekuid 

edaspidisteks tegevusteks, et jõuda oodatud õpitulemuseni. 

• Kujundav hindamine keskendub õpilase arengu võrdemisele tema varasemate 

saavutustega. 

• Numbrilist hindamist üldjuhul ei toimu. 

• Distantsõppel on soovitav hinnata hindeliselt ainult neid õpilase ainealaseid 

teadmisi ja oskusi, mida on piisavalt õpitud, harjutatud ja mille kohta on õpetajal 

tagasiside, et õpilased on õpitust aru saanud. Sellisel juhul on soovitav kasutada 

kellaajaliselt sooritamiseks määratletud teste, videotundi (1:1-le küsimine-

vastamine) või muid meetodeid, mis võimaldavad õiglast hindamist. 

• 3. trimestri hinne on A (arvestatud) või MA (mittearvestatud) ja pannakse kokku 

eelnevate hinnete ning distantsõppe hinnangute alusel.  

• Õpilaste käitumisele 3. trimestril eraldi hinnangut ei anta. 

• Hoolsuse hindamise aluseks on suhtumine õppetöösse, milles kajastub eelkõige 

õpilase kohusetunne ja kokkulepete täitmine. 

• Märgid Stuudiumis: 

! töö on esitamata 

MA hinnatakse tööd, mis on sooritatud alla 
50% . 

A hinnatakse tööd, mis on sooritatud 
vähemalt 50%-liselt 

 



 

• Kui õpilasel jäi enne distantsõpet Stuudiumis märge „!”või MA, siis otsustab 
aineõpetaja, kas selle ülesande täitmine on kooliastme õpitulemustest lähtuvalt 
oluline. Kui ei ole või saab konkreetset õpitulemust omandada ka järgmisel 
aastal, siis kustutab õpetaja „!” või MA märgi. Kui jah, siis annab õpetaja 
Stuudiumi vahendusel õpilasele sellest teada ning vajadusel korrigeerib antud 
ülesannet nii, et seda on võimalik kodus iseseisvalt lahendada. Kui ülesanne on 
täidetud, siis „!”või MA kustutatakse. 

 
• Kui õpilasel jäi enne distantsõpet Stuudiumis jooksev hinne „2”, siis võtab 

aineõpetaja õpilasega ühendust ning koos lepitakse kokku nõuded konkreetse 
õpitulemuse omandamiseks ja aeg. Kui hinne „2” tulemus parandatakse, 
lisatakse positiivne hinne. 

 
• Töö esitamise tähtaeg peab olema võimalikult paindlik ja arvestama õpilase 

koduseid võimalusi (arvuti, piiratud andmeside, õed-vennad). Kui õpilasel töö 
esitamine tehnilistel põhjustel ebaõnnestus ja õpitulemuse omandamist 
järgmiste tööülesannetega kontrollida ei saa, antakse vajadusel uus ülesanne. 

• Õpetaja võtab õpilasega ja lapsevanemaga kontakti, kui õpilane ei esita 
koduseid töid. 

 

  
 

• Õpiabi õpetaja ja logopeed hoiavad regulaarset, vajaduspõhise sagedusega 
kontakti kõigi hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende vanematega. 

• IÕK õpilaste tööülesanded on üldjuhul kogu klassi tööst oluliselt väiksema 
mahuga. Õpetaja leiab vajadusel arvutitööle alternatiivseid võimalusi, nt foto 
paberkandjal tööst jne. 

• Tugispetsialistid nõustavad ja toetavad HEV-õppegruppides õppivaid õpilasi ja 
nende vanemaid ka kriisiaja tingimustes. 

  
 

• Klassijuhataja võtab korra nädalas ühendust kõikide oma klassi lastega ja on 
kursis nende õppetööga, selgitab välja õppetööga seotud takistused. 

• Klassijuhataja võtab aineõpetajalt saadud info korral kontakti õpilasega, 
vajadusel ka lapsevanemaga. 



• Klassijuhataja kogub informatsiooni lastevanematelt lapse toimetulekust kodusel 
õppimisel, selgitab probleemid ja annab nõu aineõpetajatele õppetegevuse 
paremaks korraldamiseks. 

• Klassijuhataja edastab oma klassi õpilaste õppetööga seotud 
probleemid/küsimused juhtkonna liikmetele. 

 


