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Infokiri: HEV-õpilaste õppe korraldamise hea tava, juhised koolilõuna 

pakkumiseks distantsõppel, gümnaasiumi e-sisseastumistestid 
 

Tänasest infokirjast leiate nõuanded haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamiseks, 

samuti juhised koolilõuna pakkumiseks distantsõppel olles. Tuletame ka meelde, et lähenemas on 

gümnaasiumi vastuvõtukatsete aeg ning nende korraldamiseks pakub digitaalset tuge Haridus- ja 

Noorteamet.  

Vabariigi Valitsuse 9. märtsi korraldusega on üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolid vähemalt 11. aprillini 

distantsõppel. Ülevaate praegu kehtivatest piirangutest kõigil haridustasemetel leiate meie 

veebilehelt: https://www.hm.ee/et/koroona.  

 

Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamisest 

 
Ajal, mil kõik üldhariduskoolid on distantsõppel, näeb kehtiv korraldus ette erisused õpilastele, kes 

vajavad õppimises tuge või on tõhustatud ja eritoe vajadusega. See tähendab, et erandlikult tohib 

tugiteenuseid ja õpiabi pakkuda ka kooliruumides, kuid võimalusel soovitame eelistada virtuaalseid 

kanaleid.  

Koolihoonetes viibimise keeld ei laiene tõhustatud ja eritoe vajadusega õpilastele, kuid see ei välista 

kõigi seotud osapoolte kokkuleppel ka nendele distantsõppe korraldamist. Täpsemad juhised ja 

nõuanded leiate meie kodulehelt: Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamise hea tava 

üldhariduskoolis.  

 

Koolilõuna pakkumine distantsõppe perioodil 

 
Distantsõppe ajal koolilõuna pakkumist üldjuhul ei toimu, välja arvatud õpilased, kes viibivad 

koolihoones Vabariigi Valitsuse korralduses sätestatud erijuhtudel (nt tõhustatud ja eritoe 

vajadusega õpilased, õpiabi ja konsultatsioone vajavad õpilased) ja kellele tuleb korraldada 

tavapärase koolilõuna pakkumine.  

Distantsõppe ajal koolilõuna / toidupaki pakkumise korraldamine on kooli / koolipidaja otsustada. 

Järgida tuleb kõiki kehtivaid ohutusreegleid. Täpsemalt meie kodulehel: Juhised koolilõuna 

pakkumise korraldamiseks distantsõppe perioodil.  

 

Haridus- ja Noorteamet toetab koole e-sisseastumistestide läbiviimisel Eksamite 

Infosüsteemis 
 
Harno toel digitaliseeritakse ja viiakse läbi kaks gümnaasiumi e-sisseastumistesti. Testide läbiviimisel 
kasutatakse lisaks isikutuvastamise keskkonda Veriff. 
 
Koolidel, kes pole veel gümnaasiumi sisseastumistestiga liitunud, kuid soovivad testi sel kevadel 
kasutada, palume ühendust võtta hiljemalt 22.03 e-postil hele.lukki-lukin@harno.ee. Lähem info 
Harno veebis.  
 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/309032021012
https://www.hm.ee/et/koroona
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.15_hev_hea_tava.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.15_hev_hea_tava.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.15_koolilouna_juhis.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.03.15_koolilouna_juhis.pdf
mailto:hele.lukki-lukin@harno.ee
https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=77891746
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Õpetajatele pakub nõu ja tuge õpetajate tugiliin – nii eesti kui vene keeles 

Harno Rajaleidjate ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud õpetajate tugiliin, kus nõu 
annavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega psühholoogid.  

 Eestikeelne tugiliin on avatud tööpäeviti kell 12-20 telefoninumbril 7350 750  

 Venekeelne tugiliin on avatud teisipäeviti kell 12-20 numbril 7350 760. 

 

Üldhariduskoolide töötajate vaktsineerimine on lõpusirgel 

15. märtsi seisuga on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 87% vaktsiini soovinud üldhariduskoolide 
töötajatest. Lasteaedade ja -hoidude vaktsiinisoovijatest on tänase seisuga vaktsineeritud 79%. 
Eelmisel nädalal alustati ka kutsekoolide töötajate vaktsineerimist: praeguseks on vaktsineeritud 9% 
vaktsiini soovinud töötajatest.  

Riiklikus vaktsineerimiskavad käsitletakse haridusvaldkonna töötajaid eesliinitöötajatena. Kuna 
vaktsiinikogused on piiratud, toimub vaktsineerimine etappide kaupa. Iga järgmise etapi 
andmekogumise algusest teavitavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haigekassa sihtrühma 
töötajaid kirjalikult. 

 

 


