Haabersti Vene Gümnaasiumi
õppekorraldus ning hindamine
alates 01.11.2021
2013 a kinnitatud hindamiskord hetkel ei kehti.
1. 4.-8. klasside õppetöö toimub distantsõppe vormis, hariduslike erivajadustega õpilaste klassid
õpivad kontaktselt koolis.
2. Kõik klassid õpivad kehtiva õppeplaani järgi, mis on leitav kooli kodulehel “Tunniplaan” osa
alt.
3. Peamine infovahetuse, õpilaste iseseisvate tööde sisu, nende hindamine ning vanematega
suhtlemise allikas on eKool.
4. Kool jälgib, et õppekoormus ning iseseisvate tööde hulk jaguneks võrdselt. Õpetaja märgib ja
optimeerib ülesannete täitmise aega eKoolis.
5. Lapsevanemad peavad kodus õpilasele seadmestama õppimiseks sobiva töökoha.
6. Õpetaja võib ise valida õpetamise keskkonna, metoodika ning lisa õppeplatvorme 4.-8. klasside
jaoks, eelnevalt informeerides vastavate klasside õpilasi ja nende vanemaid.
7. Õpilane (1.-3. klassi õpilane ja/või lapsevanem) on kohustatud igapäevaselt kontrollima
olukorda eKoolis ning täitma temale antud ülesandeid.
8. Lapsevanem peab koheselt informeerima klassijuhatajat, kui õpilane ei saa mõjuvatel põhjustel
osaleda õppetöös (haige, ärasõit). Sellist õpilast märgitakse kui puuduvat.
8.1 Õpilasel haigusnähtude ilmnemisel (nohu, kurk haige, köha, palavik, veekalkvel silmad) kool
saadab õpilase koju ning teatab sellest lapsevanemale (vajadusel kutsutakse kiirabi).
9. Klassijuhataja või aineõpetaja koheselt informeerib kooli juhtkonda, kui õpilane ei osale
õppetöös.
10. Õpetajad viivad läbi konsultatsioonid enda poolt määratud ajal, mis on edastatud eKooli kaudu.
11. Õpetaja edastab järgmise päeva ülesanded eKooli hiljemalt kell 17.00.
12. Info planeeritava videotunni (erinevate õppekeskkondade kaudu) kohta annab õpetaja teada
õpilastele vähemalt 24 tundi enne läbiviimist.
13. Distantsõpe võib toimuda peale internetikanalite ka muul viisil. Õpetaja peab ette nägema ka
alternatiivseid õppevorme.
14. Õpetaja võib jagada ülesandeid interneti kaudu, sellised vahendid nagu õpikud, töövihikud,
töölehed, raamatud, filmid ning muud teosed on endiselt õpilaste kasutuses.
15. Õpilased ja nende vanemad probleemide ilmnemisel võivad nende lahendamiseks pöörduda
kooli tugispetsialistide poole (psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed) eelnevalt kokkulepitud
ajal.
16. 4.-8. klaasides distantsõppe päevadel ei viida läbi iseseisvaid ega kontrolltöid. Nendel päevadel
võib õpilasi hinnata hindega „arvestatud“ (A) või „mittearvestatud“ (MA), õpilane saab hinde
parandada järgnevatel kontaktundide ajal.
17. 1. , 2. (I trimester) klasside hindamine on suuline.
18. Õpilastel on õigus parandada/saada hindeid tegemata iseseisvate tööde, mitterahuldavate ja
„MA“ hinnete eest.
19. Loov- ning uurimustööde kaitsime toimub nii kontaktselt kui distantsvormis (online)
kokkulepitud graafiku ja aja järgi (info edastatakse eKooli kaudu).
20. Valikainete loetelu, mille hindamine toimub „arvestatud“ (A)/“mittearvestatud“ (MA) süsteemi
järgi – on kooskõlastatud Riikliku õppekavaga:
 Funktsionaalne lugemine 5A. klass










Informaatika 8. klass
Riigikaitse 10. klass
Uurimustöö alused 10. klass
Tallinna lugu 10. klass
3D-modelleerimine 10. klass
WEB-disain 10. klass
Eesti ametikeel 12. klass
Karjääriõpetus
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