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KÄSITSI 
VÕI 
ARVUTIL?



LIPIKUTEGA (KÄSITSI):

Tugevused: korraga ees kogu kooli pilt; lihtsam ära õppida; ei ole kulu 
riistvarale ja tarkvarale 

Nõrkused: aeganõudev; tingimused peavad meeles olema; mõni tund võib 
ununeda; ruumide planeerimine; ümber tõstmisel kattuvused; ei saa 
väljundit



TARKVARAGA PLANEERIDES:

Tugevused: tingimuste arvestamine; eri perioodide tunniplaanid; 
tunniplaani variandid; lihtne muuta; välistab kattuvused; arvestab 
ruumide soove ja mahtu; leiab planeerimata tunnid; erinevad 
väljundid eri kanalitesse; väljundite kujundamine 

Nõrkused: kulu riistvarale ja tarkvarale; tingimused tuleb 
mõistlikult seada; kvaliteet oleneb (osaliselt) koostaja oskustest; liiga 
palju tingimusi tekitab halva plaani; vigade leidmine võib olla 
keeruline 



TEGEVUSED UNTISEGA 1. AASTAL
1. alustamine – tarkvara install; litsentsi andmed 

2. kooli põhiinfo sisestamine – kooliaasta, ajatabel, lõunavaheajad 

3. Põhiandmete sisestamine: õpetajad, klassid, ruumid, ained; nõuded ja tingimused 

4. Tundide sisestamine – tunnijaotusplaan (klassi ained ja õpetajated; ruumide 
määramine; paaristunnid) 

5. Tunniplaani koostamine – diagnoos, optimeerimine, käsitsi kohendamine 

6. Valmis tunniplaani avaldamine – kujundus, trükkimine, html väljund



TEGEVUSED UNTISEGA JÄRGMISTEL 
AASTATEL
1. kooli põhiinfo täiendamine – kooliaasta algus, lõpp 

2. Põhiandmete täiendamine: uued õpetajad, klassid; muutunud nõuded 

3. Tundide korrastamine – tunnijaotusplaan selle aasta jaoks 

4. Tunniplaani koostamine – diagnoos, optimeerimine, käsitsi kohendamine 

5. Valmis tunniplaani avaldamine – kujunduse kohendamine, trükkimine, 
html väljund



1. ALUSTAMINE

Installeerimine 

Lae programm alla Untise lehelt 

Litsentsi andmete sisend Start > Seaded > Litsentsi andmed 

Oluline:  

litsentsi andmed käivad failiga kaasas! 

Kehtivuse aeg: kui tähtajatu litsents, siis see väli jääb tühjaks.  

Litsentsi info vaatamine / muutmine: Määratlused > Litsentsi andmed



2. KOOLI AJAKAVA
Start > Seaded > Seaded >Kooli andmed 

Kooliaasta: algus; lõpp 

Start > Seaded > Ajamaatriks 

Päeva mudel: tööpäevi nädalas; maksimaalselt tunde päevas; nädala esimene tööpäev; enne- ja pärastlõunased 
tunnid. 

Kehtib KOGU koolile (v.a. perioodide mooduliga) 

Tundide pikkused on muudetavad. 

Lõunavaheaja asukoht hommikuste ja pärastlõunaste tundide vahel.  



3. BAASANDMETE SISESTAMINE

Start > klassid; õpetajad; ruumid; ained; (õpilased) 



AINED

Kohustuslikud: aine lühend, täisnimi  

Klassiruum kus toimub (ainekabinet);  

Kas on põhiaine?  

Lubatud pärstlõunaseid tunde nädala kohta 

kas võib olla ääretund (ka lõuna suhtes)



KLASSID

Kohustuslikud: klassi lühend; täisnimi 

Klassi koduruum  

Põhiaine tunde päevas  

 Järjest lubatud põhiaine tunde 

klassi ajanõuded: millal PEAB tund olema ja millal EI TOHI tundi olla 



ÕPETAJAD 

Kohustuslikud: nimelühend; täisnimi 

Vabu tunde min (nõuab) / max (soovitud) päevas.  

Tunde päevas: min /max arv 

Õpetaja ajanõuded:  

Nädala kohta käivad: 1 vaba pärastlõuna 

Konkreetsed: reede hommikul 2 esimest tundi vabad



KLASSIRUUMID

Kohustuslikud: lühend; täisnimi.  

Ruum, mis asendab (alternatiivruum) 

ruumi olulisus (0…4; arvutiklass kaal =4 arvutitundide jaoks);  

mahtuvus



ALTERNATIIVRUUM

Mahult ja varustuselt sarnased ruumid

Ringi paigutamisel jälgida asukohta, suurust, 
varustust 



PSEUDORUUMID

Defineerida, kui samas ruumis toimub mitu tundi korraga (võimla)

Kui on ruumide puudus ja see segab tunniplaani koostamist (näiteks puudub klassil 
koduklass):

lisa pseudoruum
lisa see alternatiivruumide ringile, kus teised “tavalised” klassiruumid
määra ajapiiranguks -3 kõigiks päevadeks
määra see klassi koduklassiks



AINEKABINET JA KODUKLASS

Kui olemasoleva tunniplaani korral lisada Tundide tabelisse ainekabinet, eemaldatakse kohe 
ruum kõigilt selle tunni toimumistelt

Kui on lisatud Tunnid tabelisse nii ainekabinet kui ka koduklass, püüab ruumide 
optimeerimine lisada tunnid ainekabinetti. 

Kui see ei ole võimalik, määratakse koduklass või selle alternatiivruum

Tunni infos (tunniplaani all) on toimumise ruum ja sulgudes ainekabinet (kui see on olemas)



AINEKABINET VÕI KODUKLASS
Kui on vaja tundi kindlasti ainekabinetti, kustutage  selle tunni toimumise juurest koduklass

Kui sisend on ainult kas koduklassil või ainekabinetil, siis tegutseb Untis ühtemoodi: kõik need 
tunnid püütakse paigutada kas tunniga seotud ruumi või selle alternatiivruumidesse. 

Kui see ei õnnestu, oleneb kaaludest: kas tund jääb paigutamata või paigutatakse tunniplaani ilma 
ruumita

Ilma ruumita tunni toimumisi näeb Diagnoosi aknast. 

Untis ei paiguta tundi ruumi, mis ei ole ei koduklass, ainekabinet või nende 
alternatiivruum!



4. TUNDIDE SISESTAMINE

Tund = klass + aine + õpetaja (+ ruum) + tundide arv nädalas (+ paaristund? + 
aineplokk?)

Lisa tunnid Klasside kaupa

Lisa tunnid õpetajate kaupa

Samaaegselt toimuvate tundide seadmine (tunnirühmad) – samade või eri klassidega, samade 
või eri õpetajatega sama või eri ainega toimuvad tunnid.



TUNNID JA TUNNIRÜHMAD:

1 õpetaja 1 klass 1 aine

1 õpetaja mitu klassi 1 aine 

mitu õpetajat, mitu klassi, 1 aine 

mitu õpetajat, mitu klassi, mitu ainet 



5. TUNNIPLAANI KOOSTAMINE: KAALUMINE

Määra oma koolis oluline tunniplaani koostamisel, prioriteedid

Start > Kaalumine



TUNNIPLAANI DIAGNOOS

Start > Diagnoosid

Avaneb kontrollitavate tingimuste loend

Kui mõni rida on punases kirjas, tähendab see, et seda tingimust on rikutud ja see 
rikkumine on oluline

paremas paanis on iga tingimuse kohta nende tundide loetelu, kus on viga



KUI ON TUNNID, ÕPETAJAD, MIS PEAVAD KINDLAL AJAL 
TOIMUMA? 
1. lohistada kindlalt paigal olevad tunnid tunniplaani ja lukustada need

2. optimeerida

3. kui vaja, käsitsi muuta

……

1. lukustada lisaks need, mis hästi paigal

2. optimeerida uuesti… 



OPTIMEERIMINE

1. Start > Optimeerimine

2. Strateegia valik

3. Parameetrite seadmine

4. Optimeerimine

5. Erinevate variantide võrdlemine, et leida sobivaim



KÄSITSI TUNNIPLAANI MUUTMINE
tundide teise kohta vedamine

tundide lukustamine

tunniplaani kandmata tundide lisamine 

tundide vahetamine (swap); ka “auku” sobiva tunni leidmine

ruumi käsitsi sidumine 

tundide eemaldamine tunniplaanist



RUUMIDE OPTIMEERIMISE EESMÄRGID

Kui ei ole võimalik ainekabinetti paigutada kõiki selle aine tunde, siis püüab Untis olla õiglane 
– kui koolis on 1 füüsika labor ja 34 tundi, siis püütakse, et iga klass saaks olla laboris 
võrdselt, vähemalt 1 tunni nädalas.

Klassile (või õpetajale) püütakse säilitada sama klassiruum poolpäevaks. Eriti oluline ilma 
koduklassita või pseudoklassiga klassidele.

Kui see pole võimalik, paigutatakse alternatiivruumide ringis lähedasse klassiruumi 



6. VALMIS TUNNIPLAANI AVALDAMINE
Kuvamine ekraanile Tunniplaanid menüüst või Start > Baasandmed

Menüüst enamkasutatavad tunniplaani vormingud

Tunniplaani akna > Sätted  – oma formaadi tegemiseks

Trükkimine ja html formaat:

Ava vajalikus formaadis tunniplaan

Print või Print Preview käsud



INDIVIDUAALSED (ÜKSIK)TUNNIPLAANID

● Püstasend (päevad veerus, tunnid ridades) 
● Vorm 01 
● Vorm01 suur 
● Suur klassi/õpetaja/ruumi tunniplaan 

● Rõhtpaigutus (tunnid veerus, päevad ridades) 
● Vorm01 
● Vorm01 suur 

● Võimalik avada “tiivad” 



ÜLEVAATE TUNNIPLAANID
● Püstasend (klassid veerus, päevad ja tunnid ridades) 
● Vorm 30 
● Vorm30 suur 

● Rõhtpaigutus (päevad ja tunnid veerus, klassid ridades) 
● Vorm 20 
● Vorm 20 suur 
● Klasside/õpetajate/ruumide koond 

● Mitme elemendiga tunniplaan (3 klassi, õpetajat…) 
● Vorm 40 



MITMENÄDALA TUNNIPLAANID 
(PERIOODIDE MOODUL)
● Individuaalsed tunniplaanid (õppenädalad veerus, päev/tund reas) vorm 01 
● Mitme nädala tunniplaan 
● Mitme nädala tunniplaan suur 

● Koondtunniplaanid (õppenädalad, päevad, tunnid veerus, klassid reas) vorm 21 
● Mitme nädala koond-tunniplaan 
● saab määrata, mis ajast alates 3 nädala tunniplaanid näidatakse.  



TUNNIPLAANI VORMINGU VAHETAMINE

Tunniplaani näitamise vormide valik, 
lisamine, muudatuste salvestamine



UNTISE PLAANID









KÕIGI TUNNIS OSALEJATE TUNNIPLAANID



VAHETA TUNNIPLAANI ELEMENTI

Vaata klassi või 
aine või õpetaja 
järgi



TUNNIPLAANI AVALDAMINE

Baaspakett ja Express:
Kooli kodulehel – trükk html failidesse 
Trükkimine pdf faili
Trükkimine printerisse
Importimine eKooli, saab ka mKooli äppi (kõigile, tasuta)

Info-Timetable: 
Kodulehele sobiv filtritega html
Monitoridele sobiv html
Tunniplaanid e-kirjaga
Sms teated asenduste kohta



LITSENTSID

Tunniplaani litsents on tähtajatu, kasutatav ühes või mitmes arvutis; ühistegevuseks saab 
kasutada võrgukettal olevaid faile, aga üks inimene korraga.

Igal aastal tule vad uued võimalused, Untise uus versioon. Kui kool ostab uuenduse, saab ta 
kasutada uut versiooni. Uuenduse litsents katab ka tugiteenuse. 

Litsentsi uuenduse vahele jätmisel (mitte ostmisel) peab järgmisel uuendusel maksma ka 
vahele jäänud aastate eest (kuni kolm aastat). 

Suurematele koolidele sobib Untise baaspakett, väiksematele ka Untis Express. Olenevalt 
kooli soovidest võivad olla vajalikud lisamoodulid.  
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EDU PLAANIMISEL!


