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Teemad

➢ õpilase tugi-isik 

➢ õpilase kaart - märkmed, dokumendid 

➢ distsipliini mooduli tegevused - tugiisik, aruanded 

➢ juhtkonna distsipliini aruanded 

➢ vestlused - kommunikatsiooni keskkond



Õpilase kaart galeriis

‣Uudisvoog - sama pilt nagu õpilasele / vanemale 
uudisvoos

‣ Profiil on õpilasega seotud info kogum  

‣Õpilasraamat; selle andmete täiendamine 

‣Arenguvestlused (eelmiste aastate protokollid) 

‣Kodused ülesanded - alates 2016 algusest
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Õpilase kaart galeriis: profiil

‣Õpilase koolipõhised andmed 

‣Õpilase vanemate andmed 

‣Tugi-isik(ud) - sidumine, seose eemaldamine  

‣ kooli märkmed õpilase kohta  

‣dokumentide lisamine  

‣HEV avamise, lõpetamise märkimine
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Õpilase kaart: profiil
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Õpilase koolipõhised andmed

‣ Päevikutes ja dokumentides kasutatakse kooli 
registris olevaid andmeid (veebruarist 2016) 

‣Kool saab lisada märke dieedi kohta (söökla töö 
planeerimiseks) 

‣ Täiendamisel: õpilase pilt (koolis) jms
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Õpilase tugi-isik

‣Rolli lisab kooli eKooli administraator, ei ole õppeaasta 
põhine 

‣ Sidumine õpilasega ja seose eemaldamine õpilase kaardil 
“Lapsevanemad” lehel (koolijuht, klassijuhataja) 

‣AKI järelduse põhjal peab tugi-isiku määramiseks olema 
lapsevanema nõusolek. Praegu saab vanem teavituse ja 
saab nõuda seose eemaldamist 

‣ Tugi-isik näeb “oma õpilasi” galeriis eraldi nimekirjana 

‣Õiguste ja tegevuste täiendamine sügisel 2016 (tugiisik 
saab klassijuhatajaga samad õigused seotud laste osas)
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Distsipliini meetmed

‣PGS ette nähtud meetmed lapse probleemi 
lahendamiseks on olemas kooli märkmete lehel 

‣ võimalus dokumenteerida ja kodu teavitada 
õpilasega ette võetud tegevustest; kättesaadavad 
igale järgmisele klassijuhatajale, tugi-isikule 

‣ saab jagada sotsiaaltöötajaga (lastekaitsjaga) kui 
kohalik omavalitsus kasutab eKooli distsipliini 
moodulit (Tallinnas)
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Õpilase kaart: dokumendid, HEV, kooli märkmed

‣HEV juhtumi avamise / sulgemise aeg + seotud isik(ud) 

‣Dokumendid ja märkmed:  

‣märkmed või distsipliini meetmed 

‣ hoitakse üle õppeaastate, saab kustutada, kui ei ole enam aktuaalsed 

‣ Jagamine:  

‣ kooli mustand või avatud kodule 

‣ nähtav lapse aineõpetajatele 

‣ nähtav loetelus määratud kooli personali liikmetele 

‣ avatud KOVile  

‣ Praegu õigus näha ja lisada koolijuhil, klassijuhatajal 

‣ Lapsevanemale ja tugi-isikule avamine 2016/17
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Kodu näeb kooli märkmeid
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Kodu näeb dokumente
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Õpetaja näeb temaga jagatud dokumente ja 
märkmeid

‣ aineõpetaja oma päeviku(te)s (õpilase detailvaate 
lehel) 

‣dokumente ja märkmeid näidatakse kõigis selle 
õpilase päevikutes sarnaselt 

‣ teised märkme või dokumendiga seotud isikud 
näevad neid galeriist õpilase kaardilt. 

‣ lisamise ja õpilasega sidumise kohta saavad teate 
uudisvoogu 
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Dokumendid ja märkmed päevikus

13



Galeriist avatakse seotud õpilase kaart
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Distsipliini aruanded juhtkonnale

‣Suurpuudujate aruanne: vastavalt EHISes 
kasutatavatele perioodidele; sama info mis KOV 
aruandes (Tallinn) 

‣Puudujate prognoos (vastavalt kinnitatud 
puudumistõenditele) - sööklale. Side ARNOga 
(Tartu) 

‣Puudumiste ajalugu - puudutud päevad - sööklale. 
Side ARNOga (Tartu)
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Distsipliini aruanded koolile
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Distsipliini aruanne KOVile (Tallinn)

‣ koolide suurpuudujate arv EHIS perioodide kaupa 

‣ võimalus küsida koolist lisainfot (e-kirjaga) 

‣ edaspidi:  

‣ võimalus siduda juhtumitega lastekaitsjaid 

‣ võimalus saada ülevaadet juhtumite käigust
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Distsipliini aruanne KOVile
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Vestlused on abiks koduga suhtlemisel

‣ kooli personali liige saab kirjutada otse igale 
lapsevanemale 

‣ kui kool seda lubab, saab iga lapsevanem kirjutada 
õpetaja(te)le 

‣ saab teha suhtlusgruppide sees mitmikvalikut 

‣ isiklikud vestlused on avatud vaid osalejatele 

‣ isiklikud vestlused jäävad alles ka õppeaasta 
vahetudes
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Vestlused on suhtluskeskkond

‣Rollide põhised grupid: oma klassi lapsevanemad; oma 
klassi õpilased; kogu kooli personal, isiklikud kontaktid. 
Alati saab kirjutada kooli eKooli adminnide grupile; 

‣Klassijuhataja näeb (klassi õpilaste ja lapsevanemate) 
vestlusi ainult siis, kui on adressaadiks lisatud 

‣ Vestluse saab salvestada mustandina; saata teatena (ei 
saa vastata); lisada dokumente 

‣Kui eemaldad end vestlusest, läheb see arhiivi (ja on 
edasi leitav ja jälgitav); autor saab vestluse kustutada 

‣Näitame adressaadiks olevate gruppide inimesi ja  
adressaatide arvu, kes on seda vestlust näinud 

‣ Sama lahendus suhtluseks äpis ja veebis
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 Küsimused?


