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Õnnetundi registreerimiseks tuleb täita registreerimisvorm, mis on leitav
bit.ly/onnetund.
o Õnnetundi saab registreerida kuni sama nädala kolmapäeval kella 15.00-ni.
▪ Hilisema ajatempliga registreeringuid arvesse ei võeta. Õpilasele
saadetakse kooli emaili aadressile ka vastav teade.
o Registreerimisel peab õpilane valima, millises õnnetunni vahetuses ta tööd
teha soovib.
o Ühes vahetuses saab õpilane teha ühte tööd. Kui õpilane soovib teha töid
kahes vahetuses, siis tuleb teha 2 registreeringut (mõlema vahetuse kohta
eraldi).
o Õpilane, kes pole ennast registreerinud, õnnetunnis tööd ei saa.
o Kui õpilane teeb samaks tööks mitu registreeringut, arvestatakse
kuupäevaliselt kõige varasemat õnnetunni aega, kui õpilane pole õppejuhile
teisiti teada andnud.
Õnnetund toimub 2021/22 õppeaastal reedeti 8.30-11.15 ruumis 231, vajadusel
suunatakse õpilane sealt ruumist edasi.
Õnnetunnis on kaks vahetust, mis kestavad 8.35-9.50 ja 10.00-11.15.
o Õpilased lastakse klassi 5 minutit enne vahetuse algust. Õpilane, kes hilineb
õnnetundi, tööd tegema ei pääse.
o Õnnetunnis tööd sooritada sooviv õpilane võtab kohale kaasa ainult
vahendid, mida vajab töö sooritamiseks. Tööks vajalikud kirjutuspaberid
antakse õpilasele õnnetunni läbiviija poolt.
o Õpilane istub nii, et tema kõrval ei istuks temaga samas lennus õppivat
inimest.
o Vaikimisi on õpilasel töö sooritamiseks aega õnnetunni antud vahetuse
lõpuni. Juhul, kui õpetaja on tööle kirjutanud teistsuguse ajaraami, peab
õpilane veenduma, et õnnetunni läbiviija kirjutaks tema tööle vajalikud
kellaajad (enamasti töö alustamise ja lõpetamise kellaaeg).
o Pärast esimest vahetust lahkuvad kõik õpilased klassist.
o Õnnetunni eest peamiselt vastutaval õpetajal (õpetaja, kes võtab vastu
ruumis 231 toimuvat õnnetundi) on õigus teha eelnevas erandeid.
Õnnetundi registreerunud, kuid õnnetunni alguseks ette teavitamata mitte ilmunud
õpilase sooritus loetakse võrdseks hindega "F" / "mittearvestatud".
o Õnnetunnist loobumiseks tuleb teavitada õppejuhti. Teavitamiseks peab
kasutama kooli ametlikke kanaleid (e-mail/Stuudium).
o Loobumisest teavitamise hiliseim tähtaeg on õnnetunni kuupäev kell 8.00.
o Õnnetunnist loobumisega jääb õpilasele sooritusvõimalus alles, kuid see ei
pikenda järelevastamise ajalist raami.
o Õpilased, kes on õnnetunnist mõjuval põhjusel puudunud, kuid sellest ette ei
teavitanud, aga soovivad siiski tööd järele vastata, peavad sellest teavitama
õppejuhti. Teavitus tuleb teha hiljemalt kolme koolipäeva jooksul õpilase
kooli tulekust. Taotlused lahendatakse kaasusepõhiselt.
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Tabasalu Gümnaasiumi hindamise korra projekt:
https://docs.google.com/document/d/1AnGKzmY5ETktmdtHoHiahJsafhgiaF7sriQvxciXog/edit?usp=sharing

