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I ÜLDSÄTTED 

1. Rakvere Põhikooli  õpilaste nõustamine ja õpiabi  loovad toetavad õpitingimused 
hariduslike erivajadustega õpilastele võimetekohaseks põhihariduse omandamiseks. 

 

2. Haridusliku erivajadusega õpilane (edaspidi HEV õpilane) on õpilane, kelle 
andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäire, 
pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob 
kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe 
kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, 
suhtluskeel, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates 
õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.  

 

3. Nõustamise ja õpiabi põhimõtted. 

3.1.Nõustamine ja õpiabi  toetavad vajadusel õpilasi nii õppetöös kui ka sotsiaalses 
toimetulekus. 

3.1. Vajalik on võimalikult varajane märkamine ja püüd ennetada õpi– ja 
käitumisprobleeme.  

3.2. Tekkinud probleemide puhul  on vajalik kiire sekkumine, tugimeetmete 
rakendamine. 

3.3. Õpilaste toetamise tagab kooli ja kodu tihe ja järjepidev koostöö. 
3.4. Nõustamine ja õpiabi koolis koosnevad erineva tasandi toetustest: 
3.4.1. Märkamine ja esialgne toetamine, kõiki õpilasi hõlmavad tegevused 
(klassiõpetaja/aineõpetaja konsultatsioonid, järelevastamised, arenguvestlused, 
kontakt koduga, kontakt teiste õpetajatega, pikapäevarühm, huviringid, 
ettevalmistusrühm). 
3.4.2. Õpilaste vajaduste, pädevuste ja potentsiaali väljaselgitamine, hariduslike 
erivajadustega, sh andekaid lapsi hõlmavad tegevused (õpilase individuaalse arengu 
kaardi täitmine ja selle analüüs, võrgustikutöö kooli spetsialistidega, kooli 
spetsialistide uuringud). 
3.4.3. Koolipoolsete täiendavate toetuste rakendamine (õpiabi: logopeediline abi ja 
parandusõpe, meditsiiniline nõustamine, sotsiaalpedagoogiline abi, individuaalse 
õppekava rakendamine, täiendav õppetöö õppeaasta lõpus, koduõpe, klassikursuse 
kordamine) 
3.4.4. Kooliväliste tugisüsteemide kaasamine (suunamine erispetsialistide 
konsultatsioonile, suunamine nõustamiskomisjoni; õppenõustamiskeskuse, kohaliku 
omavalitsuse jm spetsialistide kaasamine ) ning vajadusel ja tingimuste olemasolul 
kaasava õpetuse rakendamine. 
 
4. Nõustamise ja õpiabi osutamise organiseerimine. 
4.1. Nõustamist ja õpiabi osutamist organiseerib direktori poolt määratud HEV 



õpilaste õppe koordineerija, kelle ülesandeks on HEV õpilaste õppe ja arengu 
toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel. 
4.2. HEV õpilaste õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajaid haridusliku 
erivajaduse väljaselgitamisel ning  teeb õpetajatele, vanematele ja direktorile 
ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilaste arengut 
toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes 
selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega. 
4.3. HEV õpilaste õppe koordineerija korraldab ja juhib pedagoogilise nõukogu 
koosolekuid ja muid  õpilaste arengu toetamise töövorme. 
 
II ÕPILASTE NÕUSTAMISE JA ÕPIABI VÕIMALUSED 

1. Nõustamise ja õpiabi süsteemi kuuluvad: 
1.1. koolieelikute ettevalmistusrühm 
1.2. klassijuhataja/aineõpetaja töö 
1.3. pikapäevarühm 
1.4. huvialaringid 
1.5. konsultatsioonid ja järelevastamistunnid 
1.6. õpiabi – logopeediline abi 
1.7. sotsiaalpedagoogiline abi 
1.8. meditsiiniline nõustamine  
1.9. käitumiskaart 
1.10.  ümarlauavestlus 
1.11. õpilase individuaalse arengu kaart 
1.12. õpiabi - parandusõppetunnid 
1.13. täiendav õppetöö õppeaasta lõpus 
1.14. klassikursuse kordamine 
1.15. nõustamiskomisjoni suunamine 
1.16. individuaalse õppekava  rakendamine   
1.17. koduõpe 
 
1.1.Koolieelikute ettevalmistusrühm 

 
1.1.1Ettevalmistusrühma ülesanne on pakkuda koolieelikutele tuge 
sotsialiseerumisel, alushariduse omandamisel ning aidata välja selgitada ja tõsta 
koolivalmidustaset. Ettevalmistusrühma töösse kaasatakse lapsevanemad. 
1.1.2.Ettevalmistusrühma võetakse vastu kuueaastaseid lapsi ja lapsi, kelle 
koolikohustuse täitmine on maakonna nõustamiskomisjoni otsusega õppeaasta võrra 
edasi lükatud.  
1.1.3.Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on alushariduse 
raamõppekava.  
1.1.4.Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid määrab õpetaja, 
arvestades ettevalmistusrühma koosseisu ja laste arenguvajadusi.  
1.1.5.Ettevalmistusrühma õpperühmas on kuni 24 last.  
1.1.6.Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse kestus ühel õppepäeval on 
maksimaalselt kolm 35-minutilist tundi.  
 
1.2. Klassijuhataja/aineõpetaja töö 

 
1.2.1. Õpilaste esmane abistamine ja nõustamine on õpetaja (klassijuhataja, 
aineõpetaja) ülesanne.  
1.2.2. Klassijuhataja võtab vajadusel ühendust õpilase vanematega. Iga–aastaselt 
viiakse õpilase ja tema vanematega või õpilasega läbi arenguvestlus. 
1.2.3.HEV märkamise ja väljaselgitamise algatamise aluseks on õpilase hinded või 
õpilase käitumine. Klassijuhataja ja/või aineõpetaja märkavad õpilast, kellel on 
tekkinud õpiraskused ühes või mitmes erinevas aines või käitumisprobleem(id). 
1.2.4.Vajadusel võib õpetaja pöörduda õpilase toetamiseks sotsiaalpedagoogi või 
õppealajuhataja poole, et moodustada koolisisene toetusvõrgustik. 
Toetusvõrgustikku võivad vastavalt vajadusele kuuluda: lapsevanem, 



klassiõpetajad/klassijuhatajad, aineõpetajad, sotsiaalpedagoog, logopeed, huvijuht, 
õppealajuhataja, parandusõppe õpetajad, kooliõde, pikapäevarühma õpetaja.  
Vajadusel teeb klassijuhataja ettepaneku õpilasele tugimeetmete rakendamiseks. 
1.2.5. Klassijuhataja esitab iga õppetrimestri lõpus õppenõukogule klassi aruande 
raames HEV õpilaste nimed, kokkuvõtte rakendatud tugimeetmetest ning teeb 
vajadusel  ettepanekud täiendavate/uute  koolisiseste meetmete rakendamiseks.  
1.2.6.Klassijuhataja korraldab õpilaste kutsenõustamist ühelt haridustasemelt teisele 
üleminekul. 
 
1.3. Pikapäevarühm 

 
1.3.1.Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja 
sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja 
suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel. 
1.3.2. Pikapäevarühm moodustatakse 1.–3. klassi õpilastest. Juhul kui 
pikapäevarühmas kohta taotlevate õpilaste arv ületab koolipoolseid võimalusi, 
eelistatakse pikapäevarühma vastuvõtul 1. klassi õpilasi ja 2.–3. klassi õpilaste puhul 
hariduslike erivajadustega lapsi. 
1.3.3. Pikapäevarühma suurus on kuni 24 õpilast.  
1.3.4.Pikapäevarühma töö algab 12.10 ja lõpeb kell 16.00.   
1.3.5. Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma tööd, koostab 
pikapäevarühma päevakava, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, 
puhkuseks vabas õhus ja huvialategevuseks. 
1.3.6. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja 
teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga. 
1.3.7. Pikapäevarühma töö planeerimiseks ja tegevuse kajastamiseks kasutatakse 
pikapäevarühma päevikut. 
 
1.4. Huvialaringid 

 
1.4.1.Huviringide töö eesmärgiks on  välja selgitada kõrgendatud huvi ja võimetega 
õpilased ning juhendada neid tegelema oma  huvialaga vabal tahtel ja vabal ajal. 
Ringitunnid toetavad koolis läbiviidavat õppe – kasvatustööd, ennetavad käitumis – ja 
õpiprobleeme ning  aitavad andekatel õpilastel tegeleda süvendatult huvipakkuva 
valdkonnaga. 
1.4.2. Ringitundide maht lepitakse sõltuvalt õpilaste huvist, rahalistest ressurssidest 
ja juhendajate olemasolust kokku õppeaasta esimese kahe nädala jooksul. Info 
ringitundide kohta avalikustatakse kooli veebilehel. 
1.4.3. Ringitöö planeerimiseks ja tegevuse kajastamiseks kasutatakse ringitöö 
päevikut. 
 
1.5. Konsultatsioonid ja järelevastamistunnid 

 
1.5.1.Konsultatsioonide ja järelevastamistundide eesmärgiks on ajutiste 
õpiraskustega õpilaste õppetöös  järeleaitamine õppekavas nõutavate õpitulemuste 
saavutamiseks. 
1.5.2. 1.- 9. klassi õpilastel võimalik saada õpiabi kui õpilasel on tunnis midagi jäänud 
arusaamatuks, ta on puudunud, samuti sooritada tegemata või ebaõnnestunud 
kontrolltöid  või saada konsultatsiooni eelseisva kontrolltöö jaoks.  

1.5.3.Tunnid toimuvad 1–2 korda nädalas ja kuuluvad õpetaja üldtööaja sisse. 
Tunnid toimuvad kas enne esimest tundi (kell 7.45.–8.30) või pärast 
tunniplaanijärgseid tunde. Tundide graafik teatatakse õpilastele ja pannakse üles 
kooli kodulehele. 
1.5.4.Konsultatsioonidest ja järelvastamistundidest võib õpilane võtta osa 
vabatahtlikult või soovitatakse õpilasele ümarlaua vestlusel. Konkreetsed 
kokkulepped, mitme aine tunnis õpilane osaleb, tehakse ümarlaua vestlusel koos 
õpilase, klassijuhataja ja lapsevanemaga. Sotsiaalpedagoog teavitab kooli 
pedagooge õpilase poolt võetud kohustustest (millise aine konsultatsioonis või 



järelevastamise tunnis õpilane osaleb). 
1.5.5.Ümarlaua vestlusel soovitatud tundide osas peab õpetaja õpilaste kohalkäimise 
ja tulemuste kohta trimestrite kaupa arvestust koolisiseselt väljatöötatud vormis, mille 
põhjal koostab õppealajuhataja iga trimestri lõpus kokkuvõtted. 
 
1.6. Õpiabi: logopeediline/eripedagoogiline abi 

 
1.6.1. Logopeedilise abi eesmärgiks on  toetada põhikooli 1.- 9. klassi õpilase suulise 
ja kirjaliku kõne arengut tulenevalt tema hariduslikust erivajadusest ja võimaldada 
õpilasel saavutada õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi. Logopeed aitab last 
lugema õpetamisel, abistab häälikute kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel analüüsil, on 
toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse süvendamisel ja 
jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel, vajadusel teeb 
häälikuseadet. 
1.6.2. Logopeed selgitab koostöös eesti keele õpetajaga õppeaasta alguses välja 
(alates 2. klassist teeb diagnoosetteütluse) logopeedilist abi vajavad õpilased. 
Õppeaasta kahe esimese nädala jooksul moodustab logopeed logopeedilist abi 
vajavate õpilaste nimekirja ning koostab kooskõlastatult kooli juhtkonnaga tunniplaani 
ja töökavad. Logopeedilist abi saavate õpilaste nimekirja võib klassiõpetaja või eesti 
keele õpetaja ettepanekul korrigeerida. Nimekirja kinnitab kooli direktor. 
1.6.3.Logopeedilist abi rakendatakse õpilasele üks kuni kolm korda nädalas. Tunnid 
toimuvad grupi– või individuaaltundidena. Rühmatunni pikkuseks on 45 minutit, 
individuaaltunnid 20 minutit. Tund võib toimuda eesti keele või kirjanduse tunni ajal, 
vajadusel võib tundi läbi viia ka pärast või enne õppetunde. 
1.6.4. Grupitunnis käib kuni 6 õpilast ja grupi võib moodustada erinevate klasside 
õpilastest. 
1.6.5. Logopeedilise töö kohta arvestuse pidamiseks kasutatakse klassipäeviku (1.-9. 
klass) vormi. 
1.6.6. Logopeedilist abi saavat õpilast võib logopeedi ettepanekul hinnata eesti 
keeles diferentseeritult. Nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga. 
1.6.7. Logopeedilise abi lõpetamise aluseks on rahuldav lugemis– ja 
eneseväljendamisoskus, diagnoosetteütlus ning eesti keele õpetaja ja logopeedi 
ühine otsus.  

1.6.8. Logopeed/eripedagoog nõustab vajadusel lapsevanemaid ja kolleege ning 

annab tagasisidet lapse arengu kohta.  

1.6.9.Logopeed/eripedagoog osaleb õpilase individuaalsuse kaardi täitmisel ning 

vajadusel abistab individuaalse õppekava koostamisel. 

1.6.10. Logopeed/eripedagoog aitab välja selgitada ettevalmistusrühma laste ja 1. 
klassi tulevate laste kooliküpsuse taseme ning vajadusel soovitab vanemale taotleda 
nõustamiskomisjonilt koolipikendust.  
 
1.7. Sotsiaalpedagoogiline abi 

 
1.7.1.Sotsiaalpedagoogilise abi eesmärk on toetada kohanemis-, käitumis-, ja 
õpiprobleemidega õpilasi (käitumisprobleemid, mitterahuldavad õpitulemused, 
sotsiaalsed probleemid, koolist puudumine, isiksuslikud probleemid, 
terviseprobleemid). 
1.7.2.Sotsiaalpedagoog informeerib, vajadusel nõustab ja toetab õpilasi, õpetajaid 
ning lapsevanemaid. Sotsiaalpedagoogi ülesanneteks on probleemide ennetamine, 
hindamine, vastavate sekkumiste nõustamine ja konsulteerimine. 
1.7.3. Sõltuvalt vajadusest loob ja koordineerib sotsiaalpedagoog abivajaja ümber 
võrgustiku (koolisisese või/ja –välise), mis parimal võimalikul moel toetab õpilast 
probleemi põhjuste väljaselgitamisel ja parimate võimalike lahenduste leidmisel. 
1.7.4. Sotsiaalpedagoog selgitab välja ja soovitab HEV õpilastele isiksuse arengut 
toetavaid tegevusi ja õppimisvõimalusi, aitab õpilasel oma probleeme teadvustada ja 
analüüsida, et leida oma probleemidele lahendus. 
1.7.5. Sotsiaalpedagoogiline abi põhineb enamasti individuaalsel tööl õpilasega 



juhtumitöö meetodil.  
1.7.6. Mitterahuldavate õpitulemustega  õpilaste (trimestrihinnetes puudulikud) puhul 
kutsub sotsiaalpedagoog uue trimestri kahe esimese nädala jooksul kokku ümarlaua, 
millest võtavad osa sotsiaalpedagoog, õpilane, vähemalt üks tema vanematest ja 
õppealajuhataja. Ümarlaua koosoleku käigus analüüsitakse tekkinud olukorda ja 
üheskoos pakutakse välja lahendusvõimalusi. Oluline on õpilase endapoolne 
probleemi teadvustamine ja analüüs ning tahe võtta võimetekohaseid kohustusi. 
Ümarlaua koosoleku käigus lepitakse kokku edaspidises osapoolte kohustuses ja 
fikseeritakse see kirjalikult. Kokkulepetest, millistes konsultatsioonides ja 
järelevastamistundides õpilane hakkab osalema, antakse teada aineõpetajatele.  
1.7.7. Sotsiaalpedagoog kontrollib iga õppepäeva esimese tunni jooksul, kes 
õpilastest puuduvad ning juhul kui vanem ei ole oma lapse puudumisest kooli 
teavitanud, võtab ühendust koduga ja teatab õpilase puudumisest. Süstemaatiliste 
koolist puudumiste korral on sotsiaalpedagoogil õigus külastada õpilase kodu sellest 
vahetult ette teatades.  
1.7.8. Sotsiaalpedagoog kutsub õppeaasta lõpus kokku koosolekuid, kus 
analüüsitakse õpilaste arengut, kellel on avatud individuaalsuse kaart. 
 
1.8. Meditsiiniline nõustamine 

 
1.8.1.Meditsiinilist nõustamist koolitervishoiu raames osutab kooliõde.  
1.8.2. Koolitervishoiu eesmärk on jälgida õpilaste tervislikku seisundit, kujundada 
tervislikku eluviisi kooli  personali ja õpilaste seas, ennetada õpilaste haigestumist ja 
krooniliste haiguste väljakujunemist, jälgida meditsiiniliselt põhjendatud 
õppekoormuse rakendamist ja tervisliku keskkonna loomist, osutada vajadusel abi.  
1.8.3. Kooliõe kohustuste hulka kuuluvad haigusi ennetav töö, tervisekasvatuslik töö 
ja kutsenõustamine.  
 
1.9. Käitumiskaart 

 
1.9.1. Käitumiskaardi eesmärgiks anda selge tagasiside õpilase käitumisele 
koolitunnis ja juhtida lapsevanema tähelepanu lapse käitumisprobleemidele koolis. 
1.9.2. Käitumisprobleemidega 1.–9. klassi õpilasele võib klassijuhataja või 
aineõpetaja või õpilase enda ettepanekul avada käitumiskaardi.  
1.9.3. Käitumiskaart (igaks päevaks üks kaart) avatakse Rakvere Põhikooli õpilasele, 
kes ei allu tunnikorrale vaatamata korduvatele suulistele ja/või kirjalikele märkustele.  
1.9.4. Käitumiskaart avatakse kuni kaheks nädalaks. Kaardi avamise otsustab 
klassijuhataja ja teavitab sellest lapsevanemat ja aineõpetajaid. Käitumiskaardi vorm 
on töötatud  välja koolisiseselt. 
1.9.5. Õpilane võtab käitumiskaardi lehed sotsiaalpedagoogi käest.  
Sotsiaalpedagoog registreerib õpilase käitumiskaardi avamise.  
1.9.6. Kaart on õpilase käes ja tal on kohustus võtta peale iga tundi õpetaja käest 
hinne oma käitumisele tunnis. Õpetaja kirjutab seletavate märkuste lahtrisse 
kommentaari õpilase käitumisele kirjeldavalt, lühidalt ja konkreetselt.  
1.9.7. Õpilane toob käitumiskaardi sotsiaalpedagoogile tagasi järgmise koolipäeva 
hommikul. Kaardile on võetud lapsevanema allkiri. Täiendavalt võib õpilasele 
määrata käitumiskaardi juurde käitumise analüüsi st õpilane kommenteerib (mis läks 
hästi, mis halvasti, mida saab teisiti teha) kirjalikult oma käitumist käitumiskaardi 
põhjal igal päeval ning arutab oma käitumist vanematega. 
1.9.8. Õpilasel on kohustus käia kord nädalas sotsiaalpedagoogi juures, kus 
analüüsitakse tekkinud olukorda ja üheskoos pakutakse välja lahendusvõimalusi. 
1.9.9. Kahe nädala jooksul kogunenud käitumiskaartide andmete põhjal kutsub 
sotsiaalpedagoog vajadusel kokku koolisisese tugirühma. Koolisisene tugirühm 
otsustab edasise tugimeetmete rakendamise. Positiivse tulemuse korral lõpetab 
klassijuhataja käitumiskaardi.  
1.9.10. Oluline on õpilase endapoolne probleemi teadvustamine, edasise tegevuse 
eesmärgistamine ja analüüs ning tahe võtta võimetekohaseid kohustusi.  
 



 
 
 
1.10. Ümarlaua vestlus 
 
1.10.1. Ümaralaua vestluste eesmärgiks on toetada õpilast tekkinud õpiraskuste 
ületamisel ja järgnevate probleemide ennetamine ning selleks kokku leppida 
konkreetsetes tegevustes, mida teevad õpilane, vanemad ja kool. 
1.10.2.II, III ja IV trimestri kahe esimese nädala jooksul toimuvad ümarlaua vestlused 
mitterahuldavatele hinnetele õppinud õpilastega. Ümarlaua vestlusel osalevad 
õpilane, vähemalt üks lapsevanem, sotsiaalpedagoog ja klassijuhataja. Vajadusel 
kaasatakse aineõpetajaid, õppealajuhataja, direktor, linna/valla haridusspetsialist või 
lastekaitsespetsialist.  
1.10.3. Õpilane, kes ei täida koolikohustust ja kellel on palju põhjuseta puudumisi, 
kutsutakse ümarlaua vestlusele koos vanemaga, et selgitada olukorda ja kuulata 
vanema ja õpilase selgitusi koolist puudumise kohta. Vajadusel kaasatakse 
linna/valla haridusspetsialist või lastekaitsespetsialist.  
1.10.4.Käitumisprobleemidega õpilase abistamiseks ja soovitava käitumise 
saavutamiseks kutsutakse kokku ümarlaud, kus osalevad klassijuhataja, 
sotsiaalpedagoog , õpilane ja lapsevanem.  
 
1.11. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart 

 
1.11.1.Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi eesmärgiks on   õpiraskuste 
põhjuste  (õpilase individuaalsete erisuste) väljaselgitamine, kirjeldamine, andmestiku 
kogumine ja analüüs.  
1.11.2.Oluliste õpi– ja käitumisraskuste (sh õpiabis osalevate õpilaste puhul) 
ilmnemisel avab klassijuhataja koostöös aineõpetajate, õpiabi (parandusõppe) 
õpetajate, logopeedi ja sotsiaalpedagoogiga õpilasele õpilase individuaalse arengu 
jälgimise  kaardi (lisa 1).  
1.11.3.Kaarti täidetakse elektrooniliselt, vajadusel trükitakse paberkandjale. 
Väljatrükitud kaardid hoitakse sotsiaalpedagoogi kabinetis. 
1.11.4.Kaardi täitmist koordineerib klassijuhataja.  
1.11.5.Individuaalsuse kaardi põhjal kogutud andmestikku analüüsivad õppeaasta 
lõpus klassijuhataja, logopeed, parandusõppe õpetaja ja sotsiaalpedagoog. Analüüsi 
põhjal tehakse vajadusel õppetöö tõhustamiseks otsus järgnevate tugimeetmete 
rakendamiseks. Analüüsi koordineerib sotsiaalpedagoog. 
 
1.12. Õpiabi: parandusõppetunnid 

 
1.12.1.Õpiabi eesmärk on toetada pikaajaliste või püsivate spetsiifiliste ( õpivilumuste 
hälbed, motoorika ning segatüüpi arenguhälbed, nägemis- ja kuulmishälbed) 
õpiraskustega 1.- 6. klassi õpilasi, kes vaatamata klassiõpetaja abile ja nõustamisele 
või konsultatsioonidele ja järelevastamistundidele ei suuda täita õppekava nõudeid  
või vajavad õpioskuste ja harjumuste kujundamiseks abi, et nad saavutaksid 
põhikooli riikliku õppekava nõuetele lähedasi õpitulemusi. 
1.12.2. Õpiabi tundide sisuks on: 
1) läbi üldarendavate ainealaste korrektsioonilise suunitlusega õpiülesannete õpilaste 
psüühiliste protsesside (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine), tunde– ja tahtevalla ja 
kõne arendamine  arvestades õpilaste ealisi ja individuaalseid iseärasusi, nende 
pädevusi ja arengupotentsiaali, 
2) õpilase ainealane toetamine, 
3) õpioskuste ja õpimotivatsiooni arendamine. 
1.12.3.Õpiabi eeldab lapse arendamisel erimetoodiliste võtete ja diferentseeritud 
õpetamise kasutamist. Õpiabi tunde viivad läbi eripedagoogilise hariduse või vastava 
täiendkoolituse lõpetanud pedagoogid.  
1.12.4.Õpiabi vajavad õpilased selgitatakse välja jooksva õppeaasta viimasel 
õppetrimestril. 



Õpiabi viidavate õpilaste nimekirjad kinnitab lapsevanema nõusoleku korral direktor 
üheks õppeaastaks esimese õppetrimestri jooksul. 1.klassi parandusõppe õpilaste 
nimekirja kinnitab direktor esimese õppetrimestri lõpul. 
1.12.5. Klassijuhataja, aineõpetaja või logopeed võivad  teha ettepanekuid 
nimekirjade korrigeerimiseks. 
1.12.6. Õpiabile määratud õpilaste kohta täidetakse õpilase individuaalse arengu 
kaardi vastav peatükk.  
1.12.7. Õpiabi tundide arv I kooliastmes kuni neli nädalatundi, II kooliastmes 
vähemalt kolm tundi nädalas. 
1.12.8. Õpiabi tundide kohta koostab õpetaja töökava, kus arvestatakse õpilase 
erivajadusi. 
1.12.9. Õpiabi õpperühma töö kohta arvestuse pidamiseks kasutatakse klassipäeviku 
(1.-9. klass) vormi.  
1.12.10. Õpiabi õpperühmas käib kuni kuus last ja rühma võib moodustada ka 
erinevate klasside õpilastest. 
1.12.11. Õpiabi tunnid viiakse üldjuhul läbi tunniplaani välisel ajal rühma- või 
individuaaltegevustena. Õpiabirühma tunnid võivad  toimuda ka vastava ainetunni 
ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. 
 
1.13. Täiendav õppetöö õppeaasta lõpus 

 
1.13.1.Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane kui ta ei ole õppeperioodi jooksul 
omandanud õppekavas nõutud teadmisi ja oskusi . Täiendav õppetöö toimub pärast 
õppeperioodi lõppu. 
1.13.2. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu. 
1.13.3.Täiendavale õppetööle võib jätta õpilase nendes õppeainetes, milles 
tulenevalt trimestrihinnetest tuleks välja panna aastahinne „puudulik”. 
1.13.4. Täiendava õppetöö kestuseks on kuni 10 päeva. Iga õppepäeva pikkuseks on 
kuni 5 tundi. 
1.13.5. Täiendav õppetöö toimub aineõpetaja poolt koostatud plaani alusel, mille 
aineõpetaja annab enne täiendava õppetöö algust tutvumiseks õpilasele ja 
lapsevanemale või hooldajale. Õpilane täidab õpetaja vahetul juhendamisel 
spetsiaalseid õppeülesandeid. Õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. 
1.13.6. Täiendava õppetöö lõpus paneb aineõpetaja õpilasele täiendava õppetöö 
hinde ja aastahinde.  
1.13.7. Kool avab täiendava õppetöö perioodiks päevikus eraldi leheküljed, mida 
täidab aineõpetaja.  
1.13.8. 9.klassi õpilane, kes on jäetud täiendavale õppetööle ainetes, mis ei ole 
eksamiained, alustab oma täiendavat õppetööd pärast lõpueksamite sooritamist. 
1.13.9. Aineõpetaja koostab aruande täiendava õppetöö kohta, mille alusel teeb 
õppealajuhataja kokkuvõtte. 
1.13.10. Klassijuhataja kirjutab tunnistusele: Määratud täiendavale õppetööle ÕN 
otsuse põhjal. 
 
1.14.  Klassikursuse kordamine 

 
1.14.1.Klassikursuse kordamise eesmärgiks on toetada pikaajaliste või püsivate 
õpiraskustega õpilasi, kes vaatamata õpetajate abile ja nõustamisele, õpiabitundidele 
või parandusõppele ei suuda täita õppekava nõudeid ja vajavad täiendavat aega, et 
saavutada klassikursuse õpitulemusi. 
1.14.2.Klassikursust jäetakse kordama erandkorras õppenõukogu otsuse põhjal.  
1.14.3.Ettepaneku jätta õpilane klassi kordama teeb klassijuhataja. Ettepaneku 
tegemiseks peavad klassijuhatajal olema kaalutletud argumendid. Klassijuhataja 
esitab õppenõukogule kirjaliku aruande tugisüsteemide rakendamise ja 
tulemuslikkuse kohta, kus on välja toodud järgmised põhjendused: 
1) õpilase tunnistusel on kolm või enam aastahinnet „puudulik”; 
2) rakendatud tugimeetmed ei ole andnud tulemusi ole andnud nõutavaid tulemusi; 
3) täiendav õppetöö ei ole tulemusi andnud; 



4) individuaalset õppekava ei ole otstarbekas rakendada; 
5) õpilase mahajäämuse põhjuseks on  pikaajaline koolist puudumine  haiguse tõttu; 
6) õpilane ei ole saavutanud nõutavaid teadmisi koolikohustuse mittetäitmise tõttu; 
7) klassikursuse kordamine on õpilase arengut toetav.  
 
1.15. Nõustamiskomisjoni suunamine 

 
1.15.1. Nõustamiskomisjoni suunamise eesmärk on saada vanematele ja koolile 
soovitusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppe ja kasvatuse  korraldamiseks ning 
võimetekohase õppekava rakendamiseks.  
1.15.2. Õpilase nõustamiskomisjoni suunamise taotluse esitab lapsevanem või kooli 
direktor.  
1.15.3. Õpilase nõustamiskomisjoni suunamise võib algatada õpetaja, logopeed või 
sotsiaalpedagoog lapsevanema nõusolekul või lapsevanem.  
1.15.4. Õpilane suunatakse lapsevanema või kooli direktori taotluse alusel 
nõustamiskomisjoni, kui:  
1) õpilasel on õpiraskused ja koolipoolse õpiabi võimalused on ammendatud, kuid 
õpilane ei ole õpiraskustest üle saanud;  
2) õpilasel on tervisehäire, mis nõuab tavapärasest erinevat õppekorraldust;  
3) õpilasele on vajalik  individuaalse õppekavaga riiklikus õppekavas sätestatud 
taotletavate õpitulemuste asendamine või vähendamine, kohustusliku õppeaine 
õppimisest vabastamine;  
4) õpilasele on tervislikel põhjustel vajalik koduõppe rakendamine; 
5) vajalik on ühe õpilase õpetamisele keskendunud õppe rakendamine; 
6) vajalik on “Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse” § 51 lõike 1 punktides 5 – 12 
sätestatud klassi tingimustes õppe rakendamine või vastava klassi või õpilasele 
sobiva kooli leidmine. 
1.15.5. Kui õpilasel on õpiraskused, on kool enne nõustamiskomisjoni suunamist 
kohustatud:  
1) rakendama õpilasele järeleaitamist ja õpiabi (näit juhendid individuaalseks tööks, 
õpiabitunnid, individuaalne õppekava, logopeediline abi jm);  
2) jälgima lapse arengut õpilase individuaalsuse kaardi alusel;  
3) konsulteerima lapsevanema, logopeedi ja sotsiaalpedagoogiga;  
4) tegema vajadusel lapsevanemale ettepaneku pöörduda lapsega eriarstide 
(neuroloog, psühhiaater jt) konsultatsioonile. 
1.15.6. Klassijuhataja esitab direktorile ülevaate käesoleva korra punktis 1.15.5 
toodud toimingutest ja selle tulemustest.  
1.15.7. Direktoril on õigus:  
1) soovitada õpilasele koolipoolseks õpiabiks täiendavaid meetmeid, määrates 
tähtaja küsimuse uueks läbivaatamiseks;  
2) suunata õpilane nõustamiskomisjoni.  
1.15.8. Kui koolis on tehtud otsus suunata õpilane nõustamiskomisjoni, esitab kool 
nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:  
1) õpilase individuaalsuse kaart;  
2) iseloomustus;  
3) väljavõte õpilasraamatust;  
4) klassitunnistus koos väljavõttega õppetrimestri kestel saadud hinnetest; 
5) koopia õpilase isikut tõendavast dokumendist; 
6) perearsti ja eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku 
erivajaduse täpsustamiseks.  
1.15.9.Direktor määrab õpilasele koolipoolse esindaja nõustamiskomisjonis, kes 
vastutab ka nõustamiskomisjonile esitatavate dokumentide kogumise eest.  
1.15.10. Nõustamiskomisjon teavitab kooli, kus õpilane õpib, nõustamiskomisjoni 
antud soovitustest selle õpilase kohta. Nõustamiskomisjoni soovitused on koolile 
täitmiseks kohustuslikud, kui vanem on andnud nõusoleku. 
 
1.16. Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine 

1.16.1. Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks 



koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja 

arenemiseks. Individuaalne õppekava koostatakse teistest klassikaaslastest oluliselt 

erinevate oskuste, terviseprobleemide, võimetega või koolist kaua eemal viibinud 

õpilastele, kellel on olulisi raskusi töötada vastavale klassile koostatud töökava 

alusel. HEV lapsena käsitletakse ka andekat last, kellel võib olla tegemist 

õpikeskkonna probleemidega, kuid erinevus on eakaaslastest kõrgemates 

intellektuaalsetes (kognitiivsetes) võimetes, millele võivad kaasneda 

käitumisprobleemid. 

1.16.2. Õpilasele (tema vanemale või seaduslikule esindajale), kellele 

nõustamiskomisjon on soovitanud lihtsustatud õppekava, teeme ettepaneku asuda 

õppima kooli, kus õpilased õpivad lihtsustatud õppekava järgi. Vajadusel 

organiseerime kooliga tutvumise. Kui õpilane ja lapsevanem ei soostu kooli  

vahetama, rakendatakse koolis  individuaalset õppekava ühes või mitmes õppeaines. 

1.16.3. Individuaalse õppekava koostamist ja selle alusel õppimist teatud aines 

(ainetes) on õpilase vanemal või seaduslikul esindajal, õpetajatel õigus taotleda igas 

kooliastmes.  Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine otsustatakse 

pedagoogilise nõukogu koosolekul. 

1.16.4. Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga 

nähakse ette riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või 

asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset 

õppekava rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel. 

1.16.5. Klassijuhtaja algatusel ja pedagoogilise nõukogu soovitusel võib  direktor 
määrata individuaalse õppekava õppeaasta lõpus õpilasele, kellel on pärast 
täiendavat õppetööd pandud välja kuni kahes aines aastahinne „2”  ja klassikursuse 
kordama jätmine ei ole põhjendatud. 
1.16.6. Individuaalse õppekava alusel õppimise sisulise ulatuse, ajalise kestuse, 
õppevormid ja tulemuste hindamise arutab läbi pedagoogiline nõukogu. 

1.16.7. Õpilase võimeid ja individuaalseid iseärasusi (erivajadusi) arvestava 
individuaalse õppekava koostab aineõpetaja või parandusõppe õpetaja 
aineõpetaja(te), õpilase, lapsevanema, vajadusel logopeedi ja kooliarsti koostöös.  

1.16.8. Individuaalne õppekava lähtub õpetaja töökavast klassile ja ainekavadest 
ning kajastab HEV õppija individuaalsust, määratledes suhte klassi- ja  kooli 
õppekavaga kas ühes või mitmes aspektis: õpetuse eesmärgid, õppesisu ja 
eeldatavad õpitulemused, õppevahendid ja/või õppevara kohandamise põhimõtted, 
hindamine. Individuaalses õppekavas võib fikseerida ka õppevara, ruumi- ja 
inimressursi kaasamise vajaduse. Koolis on välja töötatud individuaalse õppekava 
soovituslik vorm. 
1.16.9. Individuaalse õppekava  rakendamise otsuse kinnitab direktor käskkirjaga. 
 
1.17. Koduõpe 

1.17.1 Koduõppe on õppetöö korraldamine väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase 
tervislikust seisundist (edaspidi koduõpe tervislikel põhjustel) või vanema taotlusel 
õppetöö korraldamist vanema poolt (edaspidi koduõpe vanema taotlusel). 

1.17.2 Õpilasele, kelle tervislikust seisundist tulenevad hariduslikud erivajadused ei 
võimalda tal osaleda kooli ruumides toimuvas õppetöös, loob õpilase elukohajärgne 
valla- või linnavalitsus võimalused põhi- või üldkeskhariduse omandamiseks 
väljaspool kooli (kodus, päevakeskuses vms) õppides. 

1.17.3 Koduõpet tervislikel põhjustel rakendatakse õpilasele, kellel on raske 
funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning 
kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad koolis võimalused ja 



tingimused. Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja 
nõustamiskomisjoni soovitusel. 

1.17.4 Õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks esitab vanem kooli 
direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, milles tuleb näidata 
tervislikel põhjustel koduõppele viimise põhjused. 

1.17.5 Nõustamiskomisjon võib koduõppe rakendamist soovitada kuni kolmeks 
aastaks, mille järel vaadatakse üle koduõppe pikendamise vajadus. Minimaalne 
koduõppe kestus on kaks õppetrimestrit. 

1.17.6 Otsuse õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli 
direktor käskkirjaga. 

1.17.5 Tervislikel põhjustel koduõppel õppivale õpilasele koostab kool koostöös 
vanemaga tema võimeid ja erivajadusi arvestava individuaalse õppekava, lähtudes 
raviarsti või eriarsti ja nõustamiskomisjoni soovitustest ning temale kohaldatavas 
riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslikest ainetest. 

1.17.6 Tervislikel põhjustel koduõppel õppivale õpilasele viiakse kooli poolt 
juhendatud õpet läbi vähemalt kaheksa õppetunni ulatuses nädalas. 

1.17.7 Tervislikel põhjustel koduõppel õppiva õpilase hindamise korraldus 
määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas 
hindamisele sätestatud nõudeid. 

1.17.8 Kool seab õpilasele sisse päeviku, kuhu õpetajad märgivad õpingu toimumise 
kuupäeva, tundide arvu, sisu ja koduülesanded, hinded või sõnalised hinnangud. 

1.17.9 Õpilase kokkuvõtvad hinded kantakse klassipäevikusse. 

  



 

Lisa 1 

 ÕPILASE  INDIVIDUAALSE ARENGU JÄLGIMIMISE  KAART 
 

       Rakvere Põhikool 
 

Oluliste õpi – ja käitumisraskuste ilmnemisel avab klassijuhataja koostöös 
aineõpetajatega õpilasele õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi.  
Kaarti täidetakse elektroonselt, vajadusel trükitakse paberkandjale. Väljatrükitud 
kaardid hoitakse sotsiaalpedagoogi kabinetis. 
Perioodiliselt lahtreid täites kirjutatakse teksti algusesse kirjutamise kuupäev, kuu ja 
aasta. 
Kaardi täitmist koordineerib klassijuhataja.  
 
I TASAND   (täidab klassijuhataja ) 
 
ÜLDANDMED ÕPILASE KOHTA 
 
Nimi: 
Sünniaeg: 
Klass: 
Kodune keel(ed): 
Kaardi avamise aeg: 
Lapsevanema teavitamise (kaardi avamisest) aeg:    
  
 
ÕPILUGU (Koolivalmidus, millistes koolides ja millal on õppinud, eelmistes koolides 
teada olevad rakendatud tugimeetmed)  
 

 

 
 
 
 
 
ÕPILASE INDIVIDUAALSUSE MÄRKAMINE JA ESMANE TOETAMINE 
 
1. Õpilase huvid ja motivatsioon  
Õpihuvi ja lemmikõppeained/ -tegevused, suhtumine õppetegevusse ja töösse jne 
Õpilase õpimotivatsioon ja suutlikkus: huvi tegutsemiseks ja õppimiseks, tüdimuse 
tekkimine, õpitava seostamine tavaeluga, õpetaja abi vastuvõtmine. Välise (kiitmine 
ja karistamine) ning sisemise (huvi ja tahe tegutsemiseks) motivatsiooni  loomine ja 
hoidmine; õpilasele võimetekohaste valikute andmise ja otsuste langetamise  
tulemused. 

 

 
2. Suhtlemine ja käitumine koolis 
Suhtlemine eakaaslaste  ja täiskasvanutega. 
Õpilase individuaalne ärevuse tase: liiga rahulik, rahulik, ärev. Kõrge 
ärevustasemega kaasnevate probleemide ilmnemine: tunnetuslikud - tähelepanu 
keskendumisprobleemid; käitumuslikud  - rahutus, motoorsed liigutused, 
ärevusttekitavate situatsioonide (kontrolltööd, kooli tulek jne) vältimine; füsioloogilised 
– kõhu-, peavalud, higistamine, punastamine, südamekloppimine jne esinemine. 

 

 
3. Tunnetustegevus  
Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise iseärasused.   



Oluliste ja ebaoluliste seoste ja seaduspärasuste eristamine, tähelepanu 
fokuseerimine. Õpitava meeldejätmine, õpitu meenutamine ja kasutamine. 

 

 
4. Õpioskused   
Õpikeskkonna ja tegevuse organiseerimine ja planeerimine. Töövõime, selle 
kõikumine. Ülesannete täitmine: kas   püüab ülesandest esmalt aru saada, hakkab 
ülesannet kohe täitma, katkestab kiiresti oma tegevuse, täidab ainult tuttavaid 
ülesandeid.  
Õpitava vastuvõtmine ja kodeerimine: kuidas täidab valdavalt ülesandeid– kas 
koostegevuses õpetajaga, matkimise teel (pärast ettenäitamist), näidise (algoritmi) 
alusel,   suulise juhise või   kirjaliku juhise järgi? 
Koduste   tööde  täitmine. 
Kas suudab kommenteerida oma vahetut tegevust, suudab kirjeldada sooritatud 
ülesande täitmist   või  suudab sõnastada oma tegevuskava  

 

 
5. Enesetunnetus ja eneseteadvus  
Oma tegevuste ja teadmiste (sh. õpitu) teadvustamine. Suhtumine õppetöös 
ilmnevatesse raskustesse: kas tunnetab raskusi õppetöös, püüab neid iseseisvalt 
ületada, pöördub abi saamiseks õpetaja poole, oskab kasutada  osutatud abi ja 
abivahendeid, loobub ülesande täitmisest raskuse ilmnemisel või täidab ülesanded 
stereotüüpselt. Kuidas põhjendab enda käitumist ja tulemusi? 

 

 
 
 
KOKKUVÕTE ÕPITEGEVUSEST JA KÄITUMISEST 
Täidetakse eelnevate punktide 1 – 6 põhjal. 

Õpilase tugevad küljed Arendamist vajavad küljed 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
PEDAGOOGILISED SOOVITUSED  
Klassijuhataja annab lapsevanemale teada  kaardi avamisest ja märgib sellesse 
lahtrisse soovitused lapsevanematele. 

 

 
Lapsevanema arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust   
Lähtuvalt kas viimasest arenguvestlusest või kaardi avamisest teatamisel saadud info 
põhjal. 

 

 
Õpilase arvamus oma õppimisest ja toimetulekust 
Kaardi avamise järgselt. 
  

 

 
Välja trükkimisel   Klassijuhataja allkiri …….............. 
              Lapsevanema allkiri …………….. 
    Õpilase allkiri………   
 
 



II TASAND (täitmist koordineerib klassijuhataja) 
Kaardi II tasand täidetakse pärast soovitust määrata õpilane abiõppesse 
(parandusõppesse) või  koostada õpilasele individuaalne õppekava. 
 
Kaardi II  tasandi täitmise alguse aeg : 

 
1.Klassi- ja aineõpetajate tähelepanekud ja soovitused  
Vastavalt õpilase õpiraskustele otsustab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega,  
kes aineõpetajatest täidavad alljärgnevat tabeli. 

 

Õppeained Lapse arengu 
tugevad küljed 

Arendamist vajavad küljed, 
soovitused 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
2.Logopeedilise uuringu tulemused ja soovitused  
Logopeed täidab juhul kui õpilane on käinud logopeedilistes tundides või juhul kui on 
vajalik edaspidine logopeediline abi. 

 
 

 
3.Parandusõppe õpetaja arvamused ja soovitused 
Parandusõppe õpetaja  täidab juhul kui õpilane on käinud parandusõppe tundides. 
 

 

 
4.Sotsiaalpedagoogi arvamused ja soovitused 
Sotsiaalpedagoog täidab juhul kui õpilane on saanud sotsiaalpedagoolist abi. 

 
 

 
5.Lapsevanema arvamus 
Lapsevanema arvamus tekkinud olukorra, probleemide põhjuste ja perepoolse 
toetuse osas. 

 
 
 

6.Õpilase arvamus oma õppimisest ja toimetulekust. 
Kaardi II tasandi avamise järgselt. 
  

 

 
Välja trükkimisel 
Klassijuhataja …………………............ 
Lapsevanem ………………………… 
 
 
III. TASAND (täitmist koordineerib sotsiaalpedagoog) 
 III täidetakse  kui  vajalikuks on osutunud kooliväliste tugisüsteemide kaasamine 
(suunamine erispetsialistide konsultatsioonile, suunamine nõustamiskomisjoni jm) 
ning vajadusel ja tingimuste olemasolul kaasava õpetuse rakendamine (tavaklassis 



individuaalne õppekava). 
 
Kaardi III tasandi täitmise alguse aeg:  
 
1.Haridusasutuseväliste spetsialistide/komisjonide soovitused 
Täidetakse pärast kooli saabunud teadet, otsust. 

Komisjon/spetsiali
st 

Aeg Soovitused 

   

   

   

   

 
2.Kooli otsus soovitatud meetmete rakendamisest ja vajalike tingimuste kohta 
koolis. 
 

 
 
 

 
 
3.Rakendatavad tegevused ja tulemuslikkus 
 

Tegevus Aeg Tulemus 

   

   

 
 

4. Kokkuvõte ja ettepanekud 
 

 
 
 

 
Klassijuhataja: 
Lapsevanem: 
HEV õpilaste õppe koordinaator: 
 
 

 

 


