E-kooliga liitumise juhend
eKooli kasutusvõimalus tuleb igal lapsevanemal (ja lapsel – alates 12. eluaastast) endale ise luua.
eKooli kasutusõiguse taotlemise eelduseks on isikliku e-maili aadressi olemasolu.
Sul on eKooli kasutaja juba olemas?
Juhendi õpilase andmetele ligipääsu taotlemiseks lapsevanemale leiad SIIT.
Juhendi õpilase andmetele ligipääsu taotlemiseks õpilasele leiad SIIT.
Sul ei ole varasemat eKooli kasutajat?
eKooliga liitumiseks talitada järgmiselt:
1. Sisene eKooli lehele https://ee.ekool.eu
2. Uue kasutaja registreerimise leiad sisse logimise aknast - LOO KONTO!
3. Esimese sammuna tahab eKool teada kes Sa oled. Valida saab erinevate meetodite vahel.
4. Kasutaja lisamiseks küsitakse isikuandmeid; need on turvaliselt logijatel (Smart-ID, Mobiil-ID,
ID-kaart) juba täidetud; teised sisestavad eesnime ja perenime ning isikukoodi. Kui isikukood on
Eesti oma, siis täidetakse sünniaeg ja sugu automaatselt.
NB! Oma isiku turvaliselt tuvastanud kasutajad saavad muuta ainult oma nime - isikukood ja
sellest arvutatud väljad on lukustatud.
5. Kasutajakonto andmete sisestamiseks kirjuta oma e-posti aadress ja korda seda. Sellest
aadressist saab Sinu kasutajanimi. Turvaliselt logijatele ei ole see kohustuslik, teised peavad
sisestama salasõna ja seda kordama.
Kindlasti tuleb nõustuda Teenustingimustega ja Privaatsuspoliitikaga.
NB! Pea meeles, et parool peab olema vähemalt 8 märki pikk ja sisaldama nii tähti kui ka
numbreid. Suur- ja väiketähtede vahel tehakse vahet!
6. Vali - Sinu e-posti aadressile saadetakse koheselt e-kiri. Vastav teade ilmub ka ekraanile.
7. Kirjas olev registreerimist lõpetav link kehtib vaid 24 tundi - seepärast peaksid kohe avama oma
postkasti ja lugema seal olevat kirja.
8. Vajuta kirjas olevat linki. Avatakse eKool ja Sinu isiklike andmete aken
9. Jätka oma isikliku info kandmisega (vaata Oma andmete muutmine)
Kindlasti lisa aadress, muidu ei lase taotlust esitada!

Õpilase andmetele ligipääsu taotlemine lapsevanemale:
1. Mine lehele https://ee.ekool.eu
2. Logi sisse oma E-kooli kontole
3. Vajuta taotlen ligipääsu õpilase andmetele

4. Otsingust otsige kool: Võru Kunstikool
5. Valige: Olen lapsevanem, soovin näha lapse infot

6. Täida andmed
7. Saada taotlus

Õpilase andmetele ligipääsu taotlemine õpilasele:
1. Mine lehele https://ee.ekool.eu
2. Logi sisse oma E-kooli kontole
3. Vajuta taotlen ligipääsu õpilase andmetele

4. Otsingust otsige kool: Võru Kunstikool
5. Valige: Olen õpilane, palun juurdepääsu koolile

6. Täida andmed
7. Saada taotlus

Lisaks
eKooli poolt loodud eKooliga liitumise ja lapsevanema võimaluste tutvustus:
https://id.ekool.eu/presentatsioon/lapsevanematele2018.pdf
Korduma kippuvate küsimuste kohta saate lugeda eKooli kodulehelt http://ekool.company/et/lapsevanem.
Küsimuste korral olete oodatud ühendust võtma Võru Kunstikooli eKooli administraatoriga e-posti
aadressil aveli.ladva@voru.ee või telefonil +372 782 8031/+372 53 333 271.

