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Sisukord



Kuidas luua eKoolis 
kasutajat?



Konto loomine
Kui Te ei ole kunagi eKooli 
kasutanud, registreerige uus 
kasutaja (nupp Loo konto 
eKooli avalehel www.ekool.eu) 



Lapse lisamine
Lapse lisamiseks logige eKooli ja 
esitage koolile taotlus 
(Taotlen ligipääsu õpilase 
andmetele nupu alt)

Uue õppeaasta alguses näete 
oma laste infot alles siis, kui kool 
on lapse jõudnud uude 
õppeaastasse kanda

Taotluse 
esitamine



Mida näeb 
lapsevanem eKoolis?



Lapsevanema leht

Oma lapsi 
näed 

vasakul 
paanil



Lapsevanema leht

Õppe-
materjalid

Minu 
andmed ja 

seaded,
koolikaardi 

info

Vestlused 
klassi lapse-
vanemate ja 
õpetajatega

Lisa-
teenused



Lapsevanema leht

Viimase 30 
päeva hinded, 

õpetaja 
teated, 

märkused, 
tõendid

Lähipäevade 
kodused 

ülesanded ja 
kontrolltööd

Viimased 
puudumised
ja märkused

Õpianalüütika
Puudumis-

tõend



Õpilase leht
Tegevused ja 

aruanded

Kiitused, 
märkused ja 

kooli 
uudised

Jooksva 
õppeaasta 

hinded ainete 
kaupa

Õppenõukogu 
otsused, 

käskkirjad ja 
kiitused

Jooksva 
õppeaasta 

puudumised 
ja märkused

Õpilasraamat



Õpilase leht: profiil

Õpilasega 
seotud 

dokumendid 
ja kooli 

märkmeid

Koolikaardi
info



Koolikaart
Kui Koolikaart (e-õpilaspilet) on Teie 
koolis kasutusel, siis saab eKoolis 
jälgida lapse erinevaid tegevusi. 
Saadav info oleneb koolis kasutusel 
olevatest teenustest ja seadmetest. 
Näiteks, millal laps siseneb kooli, 
milliseid raamatuid ta raamatukogust 
laenutab, kas käib lõunat söömas ja 
kas osaleb tundides. Igas koolis on 
kasutusel neile kõige paremini 
sobivad koolikaardiga jälgitavad 
tegevused.



Igapäevased tegemised

Ülesannete 
alt saab ülevaate mida 

lapsele koju õppida anti. 
Ülesandeid näeb nii 

tulevikuks kui ka möödunud 
nädalate ja kuude kohta

Tunnikirjeldused 
tuletavad õpilasele meelde, 
mida tunnis tehti ja annavad 
lapsevanemale abi puudutud 

tundides tehtu osas last 
aidata

Õpetaja teated 
ilmuvad uudisvoogu



Hinded: hinneteleht (õppeaasta kokkuvõte)

 Hindel vajutades näeb tunni kuupäeva, 
teemat ning õpetaja kommentaari

 Puudumisel vajutades avatakse 
puudumise kuupäev ja klassijuhataja 
lisatud põhjus

 Puudulikud hinded ja põhjuseta 
puudumised on punased

 Kontrolltööde hinded on paksemas 
kirjas

 Parandatud hinded on märgitud tärniga 
*



Hinded: eelmiste aastate hinded



Õpilasraamat



Miks peab lapsel olema eKoolis oma konto

 Laps ja lapsevanem näevad sama õppeinfot

 Ainult laps saab märkida kodutöid tehtuks, üles laadida kodutöö vastust 
failina, vastata arenguvestluses õpilasele esitatud küsimustele ja anda 
kujundavas hindamises hinnangut oma õpitulemustele

 Laps ei saa oma konto alt saata puudumistõendit. See on võimalik ainult 
lapsevanema poolt.

 Laps saab osaleda vestlustes oma klassikaaslastega

 Laps ei näe klassi lapsevanemate vahelisi vestlusi



mKooli äpp
 mKooli saab kasutada nii õpilane kui 

lapsevanem tasuta
 Õpilane hoiab mKooli abil oma arengul silma 

peal ja lapsevanem saab siit parima 
ülevaate oma lapse tegemistest koolis

 mKool sisaldab uudisvoos hindeid, 
puudumisi ja teateid viimase 30 päeva 
kohta, kodutöid, tunnikirjeldusi ja vestluseid

 Saab seadistada push teavitusi
 Saab saata puudumistõendit 

 Perepaketi kasutajana saate lisaks näha 
lapse hinnetelehte ja puudumiste 
kokkuvõtet



Vestlused

 Vestlusele saab lisada faile

 On näha adressaadiks olevate 
gruppide liikmed ja kes neist on 
seda vestlust näinud

 Vestlustest saab osa võtta ka 
eKooli mobiiliäpi kaudu



Vestlusgrupid

 Vestlusgruppe näeb uue vestluse alustamisel

 Iga eKooli kasutaja saab kirjutada oma gruppides olevatele inimestele

 Probleemide korral saab otse kontakteeruda kooli eKooli administraatoriga

 Kool saab otsustada, kas tema õpetajatele saavad õpilased ja 
lapsevanemad otse kirjutada



Vestlused: seaded
 Iga kasutaja saab ise määrata, mida enteri või 

shift+enteri vajutamine teeb – kas sõnum 
saadetakse ära või liigutakse uuele reale. 

 Ka saab kasutaja avada sõnumi kirjutamisel 
täisekraani, et kogu sõnum korraga näha oleks.

 Selleks, et ükski oluline vestlus ei jääks 
lugemata, saab kasutaja seadistada lugemata 
vestluste meeldetuletuse otse vestluste 
moodulis. Selleks tuleb avada kasutaja 
vestluste seaded ja määrata emailile saadetava 
teavituse sagedus. Teavitused saadetakse 
kasutajanimeks olevale emailile.



Puudumistõend
Lapsevanem on kohustatud kooli teavitama, kui laps 
koolist puudub

Klassijuhatajale saab puudumistõendit saata:

 eKooli keskkonnast

 mKooli äpi kaudu

Saatmiseks valige lapse nimi, puudumise alguse- ja 
lõpupäev ning selgitage puudumise põhjust

Klassijuhataja kinnitab puudumistõendi 

Kui näete uut puudumist märkusega „põhjuseta 
puudumine“, palun ärge muretsege - staatus muutub 
kohe, kui klassijuhataja on tõendi kinnitanud!

Puudumis-
tõendi

lisamine



Arenguvestlus
Vähemalt kord aastas toimub koolis 
klassijuhataja, õpilase ja lapsevanema osalusel 
arenguvestlus

eKooli keskkonnas asub Arenguvestluse moodul, 
mille kasutamine sõltub kooli valikust

Arenguvestluse moodulis sisaldub:

 Vestluse aegade broneerimine

 Küsimustikule vastamine

 Kõik arenguvestluste protokollid üle aastate

 Protokollide avamise logi



Lisavõimalused



Digiraamatute e-pood
E-pood toimib koostöös Eesti 
Digiraamatukeskusega. Selle 
e-raamatute valik on mõeldud kõigile 
õpetajatele, õpilastele ja 
lapsevanematele. 
Õpetajad saavad e-poest jagada linke 
soovituslikule kirjandusele või muidu 
koduste ülesannete lahendamiseks 
olulistele teostele. Lapsevanematel 
on lihtne ja turvaline hankida 
soovitatud materjale oma lastele või 
siis leida endale vajalikku kirjandust.



Lapsevanema 
võimalused kooliga 
suhelda



Perepakett

Popipatrull Hindepatrull Kontrolltöö 
teavitusNädalaraportÕpianalüütika



Õpianalüütika
eKoolis on nüüd saadaval uus ja täienenud 
õpianalüütika. Lisaks tuttavale hinnete 
võrdlusele klassikaaslastega on 
õpianalüütikasse lisandunud ülevaade õpilase 
arengust ja tugevustest. Saad jälgida, kuidas 
õpilase keskmine tulemus aines on muutunud, 
ning võrrelda, millises õppeaines või 
ainevaldkonnas on õpilane kõige tugevam.



Nädalaraport
Et ükski sündmus õppetöös ning kooli ja kodu 
vahelises suhtluses tähelepanuta ei jääks, 
saab lapsevanem tellida nädala jooksul 
klassis toimunud tegevuste ülevaate, mis 
saadetakse igal reedel e-postkasti.
Nädalaraportis sisaldub:
 Puudumiste, hilinemiste ülevaade 
 Hindeliste ülesannete sisu ja tulemused 

võrreldes klassikaaslaste omadega
 Jooksvate hinnete kujunemine
 Järgmise nädala ülesanded
 Märkamised
 Õpetajate, arenguvestluste  teated jpm.



Popipatrull

Popipatrulli abil teavitab eKool vanemat 
lapse iga koolipäeva esimesest 
põhjuseta puudumisest kas e-kirjaga 
või SMSi teel. 
Nii on lapsevanemal võimalik kiirelt 
ootamatule puudumisele reageerida ja 
last abistada.



Hindepatrull
Halb hinne võib olla ühekordne juhus 
või märk tärkavast probleemist. Et 
sellele õigesti reageerida, on vaja seda 
märgata. Hindepatrulli abil on võimalik 
saada kiire ülevaade oma lapse 
halbadest hinnetest. 
Teate negatiivsest hindest saate õhtuti 
e-kirjaga või SMS-i teel. Hindepatrull 
saab saata puudulike hinnete teavitusi 
ainult siis, kui Teie lapse kool on need 
määranud.



Kontrolltöö teavitus
Koolilapse nädalasse võib mahtuda 
mitmeid kontrolltöid. Selleks, et 
nendeks valmistumist paremini 
planeerida, on eKooli lisatud vastav 
teenus. Nii on teil hea võimalus saada 
ülevaade oma lapse lähipäevade 
kontrolltöödest ning aidata tal nendeks 
õpitut korrata. 
Teavitus kontrolltööst jõuab Teieni kas 
e-kirjaga või SMS sõnumi teel kaks 
tööpäeva enne selle toimumist.



Aitäh!
Küsimuste korral pöörduge palun 

help@ekool.eu

Juhendid leiate eKooli lehe päisest ikoonile 
Abi vajutades
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