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Kuni 15. mai • Tavapärane distantsõpe  

• Õppetööinfo on edastatud õppijatele ja õpetajatele 

(õpilasomavalitsus, e-kool, aineõpetajad). 

• Riigieksami info on edastatud õpilastele (e-kool, õpilasomavalitsus, 

klassijuhatajad). 

• Riigieksami ruumide ja komisjonide määramine                               . 

Kehtib eriolukord ja 

vastavad reeglid! 

  

11. mai 

 

• E-õppenõukogu seoses eriolukorraga ja õppekava muudatustega.  

o gümnaasiumi õpilaste hindamine eriolukorra ajal 

o koolieksamite korraldus eriolukorra ajal  

o uurimis – ja praktilised tööde korraldus eriolukorra ajal 

E-hääletus 

 

18. mai • Uute õpilaste vastuvõtt (E-T-K, kell 10.00–14.00) ruumis 27. 

• Riigieksami ruumide ettevalmistus vastavalt SA Innove juhistele.   

• Õpikute tagastamine, kontaktivabalt. Õpilased jätavad õpikud 

fuajeesse. Silt õpikutele (õpilase nimi ja klass).  

Eelregistreerimine ja 

aja broneerimine 

vastuvõtule.  

Info läheb  

kodulehele.   

18. mai 

Koolimaja on 

avatud  

E-T-K 

Kell 10.00 – 

14.00. 
 

• Tavapärane distantsõpe on lõppenud!  

• Võib kursusehinde välja panna, kes on täitnud kursusemahu 

(numbriline hinne, arvestatud / mittearvestatud).  

• Distantsõppe teel õpitust kokkuvõtete tegemine ja tagasiside 

andmine; vajadusel viiakse läbi konsultatsioonitunde. 

• Erandjuhtudel koolimajas konsultatsioonid (12. klass) 

• Aineõpetaja teavitab õpilasi riigieksami konsultatsiooniaegadest 

läbi e-kooli.  

• Lubatud järele vastata õppeaasta kursusehindeid 

Nii vähe kui 

võimalik 

koolimajas! 

Õpetaja 

registreerib iga 

koolimajas toimuva 

õppetunni/kohtumise. 

Õpetaja jälgib 

kehtivaid reegleid 

(2+2 süsteem, ühes 

ruumis kuni 5 õpilast 

ehk 5+1 süsteem).  

29. mai • Eesti keele riigieksam soovijatele  Juhised on edastanud 

SA Innove  
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Juuni  

 

• Jätkub vastuvõtt gümnaasiumisse 

• Koolimaja on avatud E-T-K kell 10.00 – 14.00 

 

5. juuni  • Matemaatika riigieksam soovijatele Juhised on edastanud 

SA Innove 

7. juuni  • Märka ja esita täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile  Info on kodulehel 

Tähtaeg 7.juuni  

8. juuni Hinnete väljapanemine 

Hindamisel  otsustab õpetaja igast õpilasest lähtuvalt, kas viimase 

kursuse hinne on numbriline või arvestatud/mittearvestatud süsteemis. 

  

8. juuni  Klassijuhatajad esitavad õpitulemuste e-aruande 

• Klassijuhatajad kontrollivad õpilasraamatu e-koolist ja 

elektroonilise aruande õpijõudluse ja õpilaste tunnustamise kohta. 

Ettevalmistus õppenõukoguks. 

Aruanne läheb lukku 

kell 15.00. 

9. juuni Õppenõukogu 

o 10. - 11. klassi õpilaste õpijõudlus ja täiendava õppetöö määramine 

o Gümnaasiumi lõpetamine ja õpilaste tunnustamine  

Kell 10.00 

Info täpsustub, kas 

koolis või 

elektroonselt.  

9. juuni  Gümnaasiumi lõputunnistuste trükkimine ja allkirjastamine.  Allkirjastamine 

toimub graafiku 

alusel.  

10. juuni  Lõputunnistuste komplekteerimine 12.klassi 

klassijuhatajad  

15. juuni 
 

12. klasside lõputunnistuste kättesaamine, allkirjastamine Kell 10.00 – 14.00 

25. juuni –    

19. august 

Õpetajate puhkused  

Juuli – august  

 

Õppijate vastuvõtt gümnaasiumisse.  

• juulis on koolimaja avatud igal teisipäeval kell 10.00 – 14.00 
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• augustis on koolimaja avatud E-T-K kell 10.00 – 14.00 

24. august  Infokoosolek töötajatele  Kell 10.00 

   

31. august  Õppenõukogu  Kell 10.00  

1.september Avaaktused ja klassijuhatajatund  

10.klass kell 12.00 

11.klass kell 13.00 

12.klass ja eksternõpilased kell 14.00 

  

 

 

OLULISED KUUPÄEVAD JA PERIOODID 

• Kuni 17.05 kehtib eriolukord, koolid on suletud. 

• Alates 18.05 koolis kehtib 2+2 süsteem ja ühes õppeklassis kuni 5 õpilast + 1 õpetaja.  

• Koolimaja on avatud E-T-K kell 10.00 – 14.00, erandid riigieksamite päevadel.                                            

• Kui oled koolimajas, järgi kõiki vastavaks perioodiks kehtestatud reegleid. 

• Kool tagab puhastusvahendite olemasolu.  

 

Jõudu ja tervist ning vastupidavust soovides 

 

Robert Ossipov  

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor 

 


