
RAHUMÄE PÕHIKOOLI  

VEEBITUNNIS OSALEMISE 

 HEA TAVA  

 

1. Veebitund on õppetund, mis viiakse läbi reaalajas videosilla kaudu ja kus kehtivad 
Rahumäe kooli õpilasele samasugused reeglid ja viisakusnormid, mis klassiruumis. 

2. Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, kui õpetaja pole määranud teisiti. 

3. RPK õpilane siseneb veebitundi alati kooli kontoga: 
eesnimi.perenimi@rahumae.edu.ee.  

Videotunnid toimuvad keskkonnas Google Meet.  
Veebibrauser on Google Chrome. 

4. Veebitunnis osalemiseks valib õpilane võimalusel vaikse ruumi.  

Lepi kokku, et tunni ajal Sind keegi ei sega. 
Jälgi, et samal ajal ei mängi televiisor, raadio ega kõla muusika. 

5. Enne veebitundi kontrollib õpilane üle, et osalemiseks vajalikud tehnilised vahendid 
on töökorras (internetiühendus, kaamera, mikrofon, kõlarid ja võimalusel kõrvaklapid). 

Kui Sul tekivad tehnilised probleemid, siis teavita nendest õpetajat esimesel võimalusel. 

6. Veebitunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga ja kasutab soovitavalt 
kõrvaklappe. Mikrofon on üldjuhul välja lülitatud. 

Õpilane hoiab kaamerapilti kodus nii, et peale tema ei ole taustal teisi isikuid.   
Videotunnis osalevad ainult õpilased ja õpetaja. 
Kõrvalistel isikutel on lubatud veebitunnis osaleda vaid eelneval kokkuleppel õpetajaga. 

7. Veebitundi alustatakse kokkulepitud ajal.  

Õpilane siseneb veebitundi õigeaegselt  ja on õppimiseks häälestunud.  
Videotundi alustab ja lõpetab õpetaja.  

8. Vestlusruumi sisenedes tervitatakse kaaslasi aineõpetaja poolt kehtestatud korras.  

9. Kui mingil põhjusel veebitunnis osaleda ei saa, teavitab õpilane klassijuhatajat, kes 
fikseerib puudumise põhjuse eKoolis. 

10. Kui õpilane soovib esitada küsimust, tõstab ta virtuaalse käe . 

Õpetaja annab  sõna selleks sobival  ajal.  
Pärast sõna saamist deaktiveerib õpilane käe tõstmise märgi. 

11. Veebitunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja tema poole 
pöördub.  

Mikrofoni lülitab õpilane sisse üksnes rääkimise ajaks.  
See võimaldab vältida kaja tekkimist ja heli kvaliteet on parem.  
Räägib üks inimene korraga. 



12. Veebitunni vestlusruumis (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot. 

13. Õpilane ei tegele veebitunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine 
jms).  

14. Veebitunnis on õpilase välimus korrektne.  

15. Õpilane ei jaga veebitunni linki kõrvalistele  isikutele.  

16. Veebitunni salvestamine ja muul moel jäädvustamine on keelatud. 

17. Õpetajal on õigus ebaõpilaslikult käituv ja veebitunnis osalemise hea tava reegleid 
eirav õpilane tunnist eemaldada. 

Tunnist eemaldamise korral märgitakse õpilane eKoolis ainetunnist puudujaks.  
Järgmisesse tundi sisenemiseks vajutab õpilane tunni lingile.  
Õpetaja taastab tunnis osalemise õiguse. 
 

Hea tava reeglitest kinni pidades õnnestuvad meie veebitunnid! 

Koostatud lähtuvalt Andmekaitse Inspektsiooni soovitustest, RPK õppekavast ja kodukorrast 
ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. 

  

 

 


