
1. klassi koolikoha 
määramine 2016

Ene Lindemann 
eKool



Haridusamet
• määrab lapsed koolidesse 

• seob nendega otsused (vastavalt määramise asjaoludele) 

• vormistab käskkirja 

• saadab määratud laste info koolidesse; vanemad saavad 
käskkirja väljavõtte: 

• 3544 eKoolis taotluse teinud vanemat e-postile  

• 1008 paberil esitatud ja taotluseta vanemat kirjaga 



Lapsevanem

• taotluse staatus eKoolis muutub  

• otsuse kohta tuleb e-kiri



e-kiri taotlejale (taotlusel olevale e-posti 
aadressile)



0. Koolile on määratud 
õpilased



1. Lisa järgmine õppeaasta



2. Seo oma vastuvõtt 
Haridusametiga



3. Õpilaste vastuvõtu 
nimekirja kandmine

Oluline: vali õige õppeaasta; vali õige õppekava 
Õpilased kahes õppekavas: tee valik kaks korda!



Õpilaste kooli vastuvõttu 
kandmine



Lapsevanem saab kutse kohe, kui laps 
kooli vastuvõttu kantud!

2. tekst vastuvõtu 
aknast



Vanem saab KOHE kutse 
eKooli ja kirja 



Kaks nimekirja



Kontaktandmed



4. Lisate kooli väljaspool eKooli 
saabunud kinnitused



Lapsevanem kinnitab



Lapsevanem kirjutab 
keeldumisest



Vastuvõtu nimekiri muutub; kool 
märgib keeldujad 



Kool märgib, et laps ei tule 
kooli II



Kool märgib, et laps ei tule 
kooli III



Keeldujad on eristatud



HA näeb keeldumiste põhjendusi



6. Kooli lisainfo



Kooli lisainfo II



Kooli lisainfo III



7. Aruanne näitab vastuvõtu seisu



8. Vabadele kohtadele saab 
avada täiendava vastuvõtu

• sisestate alguse ja lõpu kuupäeva 

• näete avaldusi Taotluste all, lisate oote- nimekirja 

• viite Ootel taotlused Vastuvõtu nimekirja 

• kutsute kooli ja saate kinnitused



Täiendav vastuvõtt toimub samas 
nimekirjas



9. Augustis lõpetate 
vastuvõtu

• <Lõpeta vastuvõtt> kannab vastuvõtu nimekirjast 
õpilaste nimekirja 

• kindlasti lisage õppima asumise (käskkirja) 
kuupäev! 

• saate lapsed peale nimekirja kandmist muuta 
õigesse õppekavasse 

• vanemad saavad kasutusõigused



EHIS volitus!

• x-tee teenus Lae_yldharidus avatud augustist 2015 

• paari minutiga on tehtud paari nädala töö 

• kõik teenust kasutanud koolid on rahul



Teenuse kasutus
Kool X-tee kaudu EHISesse lisatud
Tallinna Kesklinna Põhikool 52
Tallinna Ühisgümnaasium 71
Tallinna Nõmme Põhikool 78
Tallinna Rahumäe Põhikool 94
Tallinna Õismäe Gümnaasium 111
Kohila Gümnaasium 127
Jakob Westholmi Gümnaasium 153
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 187
 Lasnamäe Gümnaasium 380
Teenus avatud: 
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium
Tallinna Saksa Gümnaasium
Ehte Humanitaargümnaasium



Klassifikaatorid



Teenused

Avaneb vaid turvaliselt loginud 
administraatorile



Uute õpilaste lisamine 
EHISesse



Volikiri ;)

• Kükametsa Kooli direktor Harry Jänes volitab 
Koolitööde AS edastama Kükametsa Kooli (EHISe ID 
555) andmeid EHISesse 

• /allkirjastatud digitaalselt/ 

• saata ene@ekool.eu



Varem on parem

• saadame volikirja EHISe toele 

• see vaadatakse läbi ja lisatakse volitus 

• antakse teada, et korras 

• meie avame teenuse 

• …… 

• protsess kestab vähemalt paar tööpäeva



Tänan!

• Küsimused ja tähelepanekud?


