
Õpilaste juhendamine ja hariduslike erivajadustega õpilaste

õppekorralduse põhimõtted Vaimastvere Koolis

Kinnitatud:

Direktori kk. 25. septembril   2012 a nr 1-4/47

Õpilaste arengu toetamine ja juhendamine

Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde

1) Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral

kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete

arendamiseks   selgitatakse välja õpilase individuaalsed õpivajadused.

2)  Õppeaasta alguses testitakse õpilasi logopeedilise abi ning õpiabirühma suunamise

vajaduse tuvastamiseks.

3) Igal õppeaastal toimuvad õpilaste arenguvestlused vastavalt vajadusele.

Arenguvestluse vajaduse otsustab klassijuhataja, konsulteerides aineõpetajatega.

Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja õpilase ja tema vanema/eestkostja osavõtul.

4) Kui õpilane vajab täiendavat juhendamist väljaspool õppetunde ajutise mahajäämuse

kõrvaldamiseks, suunatakse ta vastava aineõpetaja konsultatsioonidesse direktori

otsusel.

5)  Kui õpilane vajab pidevat abi kodutööde tegemisel mahajäämuse vältimiseks või

ajutise mahajäämuse kõrvaldamiseks, suunatakse ta direktori otsusel

pikapäevarühma.

6) Õpilase arendamiseks on võimalik suunata õpilane kooli juures tegutsevasse

huviringi.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe

põhimõtetest, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. Kooli

põhimääruse kohaselt on koolis võimalused rakendada hariduslike erivajadustega õpilastele

ka erinevaid tugirühmi ning moodustada HEV õpilaste klass, kui erivajadustega õpilasi on

koolis rohkem kui 4.



Direktori otsusel võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada „Põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduses“ § 48 sätestatud järgmisi meetmeid, mille rakendamise eeldusena ei

ole ette nähtud nõustamiskomisjoni soovitust:

 tugispetsialisti teenus ( logopeed, õpiabi õpetaja, psühholoog, sotsiaalpedagoog)

 individuaalse õppekava rakendamine,

 pikapäevarühma vastuvõtmine,

 koduõpe vanema/eestkostja taotluse alusel

1) Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse

õppekava rakendamine ühes või mitmes õppeaines ning vajaduse korral täiendav

juhendamine aineõpetajate poolt.

2) Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab direktor koostöös õpetajate ja

tugispetsialistidega abinõude tulemuslikkust ning teeb vajadusel ettepanekud

vanemale/eestkostjale. Kooli direktor otsustab edasise tegevuse: meetme rakendamise

lõpetamine; meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud viisil; meetme

vahetamine või muu meetme lisamine; täiendavate uuringute teostamine, eriarsti,

erispetsialisti või nõustamiskomisjoni poole pöördumise soovitamine.

3)Haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogilis-psühholoogilise hindamise

tulemused, õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused, , kooli tugispetsialistide

soovitused, testimiste ja uuringute tulemused ning nõustamiskomisjoni soovitused õppe

korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele rakendatud meetmed dokumenteeritakse

haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks koostatud individuaalse

arengu jälgimise kaardil. Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest

vastutava isiku koolis määrab direktor.

4) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul rakendab kool õpilasele

lihtsustatud, toimetuleku või hooldusõpet: õppe korraldamist põhikooli lihtsustatud riikliku

õppekava järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele keskendatud õpet,

põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist või

kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.

5) Õppe korraldamisel ja meetmete rakendamisel nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt

jätkatakse õpilase arengu ja toimetuleku jälgimist. Nõustamiskomisjoni määratud tähtaja

lõppemisel või vähemalt korra õppeaastas hindab direktor koostöös õpetajate ja

tugispetsialistidega nõustamiskomisjoni soovitatud õppekorralduse või meetmete

rakendamise mõju õpilase arengule ja toimetulekule ning teeb selle põhjal ettepanekud



edasiseks tegevuseks, sealhulgas täiendavate uuringute läbiviimiseks või uute soovituste

saamiseks nõustamiskomisjoni poole pöördumiseks.

6) „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatakse

hariduslike erivajadustega õpilastele „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lubatud erisusi:

(1) Kui eesti õppekeelega põhikooli klassis õpib eesti keelest erineva emakeelega õpilane

või välisriigist saabunud õpilane, kelle eestikeelse õppe kogemus põhikoolis on olnud lühem

kui kuus õppeaastat, võib kool õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema

nõusolekul eesti keele õpet korraldada „Eesti keel teise keelena” ainekava alusel;

(2) Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib õpilase või piiratud teovõimega

õpilase puhul vanema taotlusel loobuda B-võõrkeele õppest;

(3) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks võib kasutada „Põhikooli riiklikus

õppekavas“ § 15 lõikes 4 nimetatud tunniressurssi;

(4) Hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne

õppekava;

(5) Ühele õpilasele keskendatud õppe puhul võib muuta tunnijaotusplaani ning  vähendada

või asendada õpitulemusi võrreldes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud taotletavate

õpitulemustega ning vähendada õppekoormust, kuid mitte alla 20 õppetunni õppenädalas;

7) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama

ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes

rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mille

rakendamise üle otsustab direktor, p 12 sätestatu üle õppenõukogu.

8) Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja

põhjendatakse õpilasele tugi-või mõjutusmeetme valikut.

9) Õpilase suhtes võib rakendada Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses sätestatud

tugimeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine,

õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või

õpilaskodusse, tugispetsialisti teenuse osutamine ning üht või mitut

järgmist mõjutusmeedet):

(1) õpilase käitumise arutamine vanemaga;

(2) õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

(3) õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;

(4) õpilasele tugiisiku määramine;

(5) kirjalik noomitus;



(6) esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli

hoiulevõtmine;

(7) õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni

lõpuks nõutavad õpitulemused;

(8) konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks

tegevuseks;

(9) ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja

väljasõitudest;

(10) ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul

nõutavad õpitulemused.

10) Kooli hoiule antud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse kooli kodukorras

sätestatud korras.

11) Ajutise õppetööst eemaldamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral

õpilase pedagoogilise juhendamise.

12) Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul

nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe

poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse

kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase

puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele

kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud

teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate

õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas lõikes

nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe

korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

13) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras.

Individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine õpilasele

Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse „Põhikooli- ja

gümnaasiumiseaduses“ § 18 sätestatust, „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lõikes 4 ja §

22 lõikes 7 sätestatust Muu tugisüsteem määratakse õpilasele „Põhikooli riiklikus

õppekavas“ § 22 lõikes 7 sätestatud tingimustel.



Individuaalse õppekava rakendamine tugimeetmena „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ §

58 lõikes 3 sätestatud tähenduses toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58

lõigetes 1 kuni 9 ja § 12 lõikes 1 sätestatud tingimustel ja korras.
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 KOKKULEPE INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA

RAKENDAMISE KOHTA

Järgnev kokkulepe individuaalse õppekava (edaspidi IÕK) rakendamise kohta on

sõlmitud …………………… klassi õpilase ……………………………………………

lapsevanema …………………………………………………………………………….

ja Vaimastvere Kooli esindaja ……………………………………… vahel.

Õpilane on IÕK-le määratud ……………………………………………………………

avalduse alusel õppenõukogu otsusega nr. ……………………………………………. .

IÕK rakendamise vajadust on kinnitatud (nõustamiskomisjon, aineõpetajad, vms)

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… .

Lapsevanemat on teavitatud tema lapse hariduslikest erivajadustest ning vastavatest

õppimisvõimalustest.



Käesoelva kokkuleppe alusel õpib õpilane 201… / 201… õppeaastal IÕK alusel

õppeaineid järgmises mahus:

Õppeained Maht tundides

klassi õppekavas

Maht tundides

individuaalses õppekavas

IÕK täitmist jälgib …………………………………………………………………… .

Käesoleva kokkuleppe üks eksemplar jääb kooli, teine lapsevanemale.

Õpilane ……………………………………………………………………………… .

Lapsevanem ………………………………………………………………………… .

Kooli esindaja ………………………………………………………………………. .

Kuupäev …………………………………………………………………………….. .
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INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA

Õpilane …………………………………………………………

Vaimastvere Kooli ………………………………………. klass

Aine …………………………………………………………….

Õpetaja …………………………………………………………

Õppeperiood ……………………………………………………

Seni omandatud teadmised ja oskused antud aines.

1. Puudujäägid aine omandamisel.

2. Töö eesmärgid.

3. Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.

4. Oskused antud aines õppeperioodi lõppedes

Nõutavad oskused ja teadmised

Omandatud oskused ja teadmised

5.Õpitulemuste analüüs ning soovitused edaspidiseks tööks.
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INDIVIDUAALTUNDIDE PLAAN

Õpilane ………………………………………………………………………………….

Klass …………………………………………………………………………………….

Õppeperiood …………………………………………………………………………….

Klassi tunnid Individuaalsed tunnid

E 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

T 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

K 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

N 1.

 2.



 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

R 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.


