
Tere tulemast
eKooli



1. Kuidas luua eKoolis kasutajat?
2. Mida näeb lapsevanem eKoolis?
3. Lapsevanema võimalused kooliga suhelda

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)

Konto registreerimisel saadetakse 
kinnituslink konto aktiveerimiseks, 
mis kehtib 24 tundi

http://www.ekool.eu/


Ligipääs õpilase andmetele
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 uude õppeaastasse kandnud

Taotluse 
esitamine



eKoolis kasutajakonto seadete      
muutmine

eKooli konto seadete muutmiseks 
vajuta ikoonile „Näita seadeid“

Isikuandmete vahelehel saab muuta 
nime (lapsevanem), 
kontaktandmed, lisada foto.

Kasutajakonto seadete vahelehel 
saab muuta kasutajanime, salasõna 
jm seadistusi.

Näita 
seadeid

Isikuandmete ja  
kasutajakonto seadete 

lisamine/muutmine



Mida näeb 
lapsevanem 
eKoolis?



Lapsevanema leht

Õppe-
materjalid

Minu andmed 
ja seaded.
Koolikaardi 

info
Vestlused 

klassi lapse-
vanemate ja 
õpetajatega

Lisa-
teenused

Oma lapsi 
näed vasakul 

paanil



Lapsevanema leht

Viimase 30 
päeva hinded, 
õpetaja teated, 

märkused, 
tõendid

Lähipäevade 
kodused ülesanded 

ja kontrolltööd

Viimased 
puudumised
ja märkused

Õpianalüütika
Puudumis-

tõendi 
esitamine



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



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

● Saate seadistada push teavitusi
● Saate saata puudumistõendit 

● Perepaketi kasutajana saate lisaks näha lapse 
hinnetelehte ja puudumiste kokkuvõtet



Lapsevanema 
võimalused 
kooliga suhelda



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



Aitäh!
Küsimuste korral pöörduge palun 

help@ekool.eu

Juhendid leiate 
eKooli lehe 

päisest ikoonile Abi vajutades
ja

eKooli teadmusbaasist https://help.ekool.eu
rubriigist “Õpilastele ja lapsevanematele”

https://help.ekool.eu

