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“Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kogukondliku e-suhtlemise hea tava” 

 

Väärtused, millel tugineme. 

Oleme vastutustundlikud teabega ümber käimisel ja oma koolielu korraldamisel ning püüdlustes 

lähtume järgmistest põhiväärtustest: 

• koostöö ja partnerlus 

• avatus ja ausus 

• lugupidamine ja korrektsus 

 

e-suhtlemise kanalid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis. 

Kool kasutab kooliperega ja huvipooltega suhtlemisel järgmiseid ametialaseid e-suhtluse kanaleid: 

• e-õpiinfosüsteem https://www.ekool.eu/#/  

Õpiinfosüsteem on õpilastele, vanematele ja õpetajatele õppetöö ja personaalse teabe 

edastamiseks. 

Õpiinfosüsteem on registreeritud kasutajatele ja liituda saavad koolipere liikmed 

• kooli kodulehekülg https://www.kilingi.edu.ee/  

kooli kodulehekülg on ametliku teabe edastamiseks, dokumentide avaldamiseks ning 

väljapoole kooli huvipooltele suunatud püsiväärtusega teabe edastamiseks 

• e-kirjavahetuseks on kooli ametlik postkast yld@kng.edu.ee 

 

Lisaks kasutab kool järgmiseid e-suhtluse kanaleid: 

• kooli sotsiaalmeedia lehekülg https://www.facebook.com/KilingiNommeGymnaasium  

kooli sotsiaalmeedia leht on kooli poolt päevakajalise teabe edastamiseks 

• koolilehe Kirjatark veebiväljaanne on https://kirjatark.net.ee/  

Kirjatarga veebiväljaanne on lehe toimetuse looming 

• kooli videopostitused on Youtube kanalis  

Juhime tähelepanu, et sotsiaalmeedia ei ole Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ametlik suhtluskanal.  

 

e-suhtluse üldine hea tava: 

• kirjuta selgelt, lühidalt ja täpselt ning austa õigekirja; 

• väärtusta teiste aega ja ressursse; 

• oled see, kelleks oled end kirjutanud; 

• pealkirjasta oma teated; 

• ole salliv, väldi solvanguid; 

• viita allikale, kui kasutad mistahes andmeid; 

• teavita suhtluskanali haldajat hea tava rikkumisest; 

 

e-suhtluses on hea tava koolil: 

• tunda rõõmu, et olete meiega suhtlemas e-kanalite vahendusel; 
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• olla lugupidav dialoogipartner kooliperele ja huvipoolte suhtes; 

• küsida igalt vanemalt kirjalik luba avaldada õpilaste nimesid, pilte ja videosid positiivsete 

uudiste korral kooli e-kanalites; 

• arvestada õpilaste ja vanemate keeldumist nimede, piltide ja videode avaldamisel; 

• mitte avaldada koolipere (õpilased, vanemad, töötajad) personaalset infot; 

• tööpäevadel püüame vastata kõigile küsimustele hiljemalt järgmisel tööpäeval, kuid vahel 

võtab aktiivne koolielu aega ja sellisel juhul loodame sinu mõistvale suhtumisele; 

• teavitada esimesel võimalusel kooliperet ja huvipooli sündmustest, mis erinevad päevakava 

ja tunniplaaniga kehtestatutest; 

 

e-suhtluses on hea tava õpilasel: 

• kasutada kooliperega suhtlemisel oma nimelist e-posti aadressi; 

• täita e-kirja teema rida; 

• lisada koolitööga seotud e-kirja lõppu oma täisnimi ja klass; 

• mitte jagada sotsiaalmeedias privaatseid andmeid; 

• jälgida, mida ja kuhu Sa postitad ning mida ja miks Sa like’d; 

• teavitada õpetajat või klassijuhatajat küberkiusamisest; 

 

e-suhtluses on hea tava õpetajal: 

• nõustada õpilasi suhtlemisel sotsiaalvõrgustikes ja muudes digikeskkondades hea tava 

reeglitest lähtuvalt; 

• anda enda omandatu vajadusel edukalt edasi õpilastele; 

• järgida ise ja nõustada õpilasi digitaalse sisu loomisel või olemasolevate materjalide 

muutmisel, lähtuvalt intellektuaalse omandi õigustest; 

• kasutada IKT vahendeid turvaliselt ning kestlikult ise ja nõustada õpilasi identiteedi, tervise 

ning keskkonna kaitsmisel; 

• täita e-õpiinfosüsteem tööpäeval kell 17-ks; 

• teavitada õpilasi nende poolt edastatu ja vanemaid nende pöördumiste kätte saamisest; 

 

e-suhtlus kriisiplaani kohaselt: 

• Kriisiolukorras toimub suhtlus kooli hädaolukorra plaani kohaselt 

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kogukondliku e-suhtlemise heale tavale on arvamuse andnud ja selle 

heaks kiitnud: 

õppenõukogu 25.11.2022; 

hoolekogu 28.11.2022. 


