
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕPILASTE ERIVAJADUSI ARVESSE VÕTVAD 

TUGISÜSTEEMID  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tavakoolis õppivate laste hulgas on neid, kes vajavad õpitava omandamiseks tuge või jääb tavaõpetusest neile väheseks. Samuti on lapsi, kelle 

käitumise eripära teeb õppimise raskeks lapsele endale ja ka teistele lastele. Õpiraskuse põhjuseks võivad olla vajakajäämised alushariduses, 

vaimsete võimete vähesus, spetsiifilised raskused kirjutamises, lugemises, arvutamises, psüühikahäired, tervislik seisund jms.  

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas me selliseid lapsi aitame. 

 

Märkamine ja sekkumine: 

 Kes aitavad? 
Aineõpetaja/klassijuhataja         hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija/kooli juhtkond/õppenõukogu         tugisüsteemi 

spetsialistid (psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog, õpiabirühma õpetaja)        vajadusel väline tugivõrgustik (Rajaleidja keskus, 

nõustamiskomisjon, alaealiste komisjon, eriarstid jms) 

 

ABISTAJAD TEGEVUS ALUS 

Klassijuhataja ja 

aineõpetaja 

Esmased probleemi märkajad.  

Vestlused õpilasega,  lastevanematega. 

Arenguvestlused. 

Koostöö omavahel, tugisüsteemi ja juhtkonnaga. 

Klassijuhataja ametijuhend. 

Arenguvestluse läbiviimise 

kord   

(PGS § 47 l. 4, direktori 

kehtestatud kk.) 

HEV koordineerija Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat 

haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile 

ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut 

toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes 

selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega. Tulenevalt vajadusest teavitab ja 

nõustab lapsevanemat, teeb ettepanekuid juhtkonnale vajalike meetmete 

rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd koolis ning selle väliselt. 

PGS  § 47   l. 4 

HEV koordinaatori 

ametijuhend 

 

Kooli juhtkond Vestlused õpilastega, lastevanematega eesmärgil luua kontakt kooli ja kodu vahel 

ning probleemide põhjused välja selgitada.  

Vajadusel edasi suunamine tugispetsialisti juurde. 

Teeb otsuseid tugimeetmete kasutusele võtuks. 

Tugimeetmetest teavitamine, nende selgitamine. 

Kooli kodukord. 



Õppenõukogu Teeb otsuseid tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamiseks. 

Arutab vajadusel õpilasega tema õpi- ja käitumisprobleeme 

Otsustab õpilasele ajutises õppes osalemise keelu rakendamise. 

Otsustab õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse alusel. 

Otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. 

kooliastmes klassikursust kordama jätmise; 

Kooli õppenõukogu ülesanded 

ja töökord 

(HTM määrus nr 44, 

23.08.2010 § 3 ; § 4   l. 1) 

Psühholoog Õpiraskuste korral aitab välja selgitada õpiraskuste põhjused spetsiifiliste meetodite 

abil.  

Vestlused õpilastega, lastevanematega. Nõustamine. 

Vajadusel nõustab klassijuhatajat, aineõpetajaid töös antud õpilasega.  

Klassikollektiivi kui terviku nõustamine (vestlus, testid, analüüs). 

Vajadusel suunab õpilase Saaremaa Rajaleidja Keskusesse või eriarsti juurde 

põhjalikumaks konsultatsiooniks tagasiside saamiseks ja  edaspidiseks koostööks. 

PGS  § 37,  l.2 

 

Psühholoogi ametijuhend 

Sotsiaalpedagoog Tegeleb õpilastega, kui tegemist on koolist puudumisega ja koolikohustuse 

eiramisega, koolivägivallaga, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega, sotsiaalse 

tõrjutuse ja hooletusse jätmise probleemidega. Sotsiaalpedagoog peab sidet kooli ja 

kodu vahel ja teeb koostööd tugispetsialistide, haridus-, lastekaitse-, 

sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemiga. 

PGS  § 37,  l.2 

PGS  § 9- §13 

Sotsiaaltöötaja ametijuhend 

Logopeed Maikuu lõpul on logopeedil esimene kokkupuude uute 1. klassi õpilastega. Vajadusel 

edastab logopeed vanematele esmased nõuanded laste abistamiseks. 

1.õppeveerandi esimeste nädalate jooksul selgitab kooli logopeed välja õpilased, kes 

vajavad logopeedilist abi. Logopeedilist abi (toetamine sõnavara ja suulise kõne 

arengus, lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemisel, psüühiliste protsesside arengus) 

antakse õpilastele kindla suunitlusega vastavalt lapse vajadustele. Logopeedilist abi 

saavad õpilased põhiliselt 1. – 5. klassini, vajadusel ka vanemas klassis. 

PGS  § 37,  l.2 

Logopeedi ametijuhend 

Eripedagoog Märkab õpilase õpiraskust.  

Nõustab õpilast, vanemat ja õpetajat õpiraskusega toime tulemisel.  

Viib läbi tunde õpiraskustega õpilaste klassi ja väikeklassi õpilastega. 

Viib läbi õpiabitunde. 

PGS  § 37,  l.2 

Eripedagoogi ametijuhend 

 

 



 Kuidas aitavad? 
ABISTAMISE 

VÕIMALUS 

SUUNITLUS TEGEVUS ALUS 

Individuaalne abi 1. – 9. kl Aineõpetaja abistab õpilast nii tunnis kui ka tunnivälisel ajal 

vastavalt vajadusele individuaalselt.  

 

Konsultatsioonid 3. –  9. kl Aineõpetajate konsultatsioonid toimuvad nii õppeperioodil 

(näiteks vajadusel enne kontrollivaid kirjalikke töid, 

arvestuslikke töid), kui ka tasemetööde, üleminekuarvestuste ja 

eksamiperioodil.  

 

Tugiõppetunnid 4. – 9. kl Alates 4. klassist on õpilastel, kellel on teatud õppeaines 

mitterahuldavad hinded, kooli poolt soovitus või kohustus käia 

antud aines tugiõppetunnis. Aineõpetaja on kokkulepitud ajal 

alati õpilasele kättesaadav. Tugiõppetundide toimumise aegadest 

on teavitatud õpilasi ja lapsevanemaid. Samuti võivad 

tugiõppetundides osaleda kõik õpilased, kes soovivad oma 

teadmisi täiendada või valmistuda eesseisvaks arvestuslikuks 

tööks. 

Tugiõppe töökorralduse 

alused  

Pikapäevarühm 

 

 

1. -2. kl 

 

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena 

pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist 

ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete 

täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.  

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja 

direktori otsusega ja vanema taotluse alusel. 

PGS§38  

 

Täiendav õppetöö 

 

1. - 9. klass Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate 

teadmiste ja oskuste omandamise toetamiseks võib õpilase jätta 

täiendavale õppetööle 5-10 õppepäeva ulatuses. Täiendav 

õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu hiljemalt 30. 

augustiks. 

PRÕK §22 lõige 9 

Kooli õppekava p.8.2 



Järeltööde päevad 

 

5. - 9. klass 

 

Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, 

praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega 

„puudulik“ või „nõrk“ või on hinne jäänud välja panemata, 

antakse õpilasele võimalus järele vastamiseks või järeltöö 

sooritamiseks vastavalt kooli õppekavas kirjeldatud  järeltööde 

sooritamise korrale ja kuupäevalisele graafikule terve õppeaasta 

jooksul. 

Kooli õppekava 8.5 

Õpiabirühm 1. – 9. kl Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja 

väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega 

põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja 

nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid 

või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat 

õppekorraldust.  

Õpiabirühma tunde viivad läbi logopeed (õpiabitunnid 

logopeediliste probleemidega õpilaste toetamiseks), eripedagoog 

ja selleks ettevalmistuse saanud õpiabiõpetajad (õpiabitunnid 

matemaatika õpiraskustega õpilastele). 

Hariduslike erivajadustega 

õpilaste klassides ja 

rühmades õppe ja kasvatuse 

korraldamise alused…  

HTM määrus nr 67 

22.07.2014 §3 

 

 

Individuaalne 

õppekava (IÕK) 

1. - 9. kl  IÕK on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud 

õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks 

õppimiseks ja arenemiseks. IÕK-s kirjeldatakse, milliseid 

muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis 

ja/või õppekeskkonnas on vaja teha. 

 IÕK koostatakse vastavalt õpilase vajadusele koostöös 

aineõpetajate ja tugispetsialistidega.  

IÕK koostatakse ka õpiabirühma tundides osalevatele õpilastele. 

 Kui IÕK näeb ette riiklikus õppekavas sätestatud 

õpitulemuste vähendamist või asendamist või kohustusliku 

õppeaine õppimisest vabastamist, võib IÕK-d rakendada 

nõustamiskomisjoni soovitusel. 

PGS  §18  

 



Hindamine 1.-8. kl Õpilasi, kes osalevad tugiõppetundides ja/või õpiabitundides 

ja/või õpivad IÕK järgi, võib hinnata üksikutes või kõikides 

ainetes hindega „rahuldav“, kui õigesti on sooritatud 35 % 

hinnatavast tööst. 

Õpilaste puhul, kes osalevad tugiõppetundides ja/või 

õpiabitundides ja/või õpivad IÕK järgi, võib üleminekuarvestuste 

sooritamisel rakendada samu erisusi, mis lõpueksamite 

sooritamiselgi. 

 



9. kl 
Koolieksam – Õpilasele,  kellel on eksamiaines 

nõustamiskomisjoni soovitusel IÕKga vähendatud või asendatud 

põhikooli riikliku õppekavaga taotletavaid õpitulemusi. Kool 

lähtub  eksami vormi määramisel ja eksamitöö sisu koostamisel 

õpilase individuaalses õppekavas sätestatust. 

Eritingimused lõpueksamitel: 

1) lisaaeg kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta; 

2) eksami läbiviimine eraldi ruumis; 

3) puhkepaus kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta; 

4) arvuti kasutamine ilma õigekirjakontrolli programmi (spelleri) 

kasutamiseta õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on 

erivajadusest tingituna raskesti loetav; 

5) vastuse üleskirjutamine tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa 

kirjutada; 

6) nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) 

õpilasele eksamiküsimuste ja teksti ettelugemine; 

7) kuulmispuudega õpilasele eksami toimumise korralduse kohta 

kirjalike juhtnööride andmine; 

8) õpiraskustega õpilasel õppevahendite (sõnaraamatud, 

abivalemid jms) kasutamine; 

9) õpiraskustega õpilasele töökorralduste ja eksamiülesannete 

teksti täpsem lahti kirjutamine, ümberstruktureerimine või 

suuline selgitamine; 

10) spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilasele emakeele 

eksamitöö diferentseeritud hindamine; 

11) kuulmispuudega õpilasele viipekeele tõlgi kasutamine. 

 

 

 

„Tasemetööde ning põhikooli 

ja gümnaasiumi lõpueksamite 

ettevalmistamise ja .. „ 

HTM määrus nr 59 

17.09.2010 §16, l. 1“ 

 

 



Koduõpe 1. – 9. kl  Põhiharidust omandavat õpilast võib õpetada vanema 

 taotlusel koduõppes. Vanema taotlusel koduõppe rakendamisel 

korraldab ja rahastab väljaspool kooli toimuva õppe osa vanem. 

 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. 

PGS §23  §53 

 

Kodu ja haiglaõppe 

tingimused ja kord. 

HTM määrus nr 40 

 

 

 

Õpiraskustega laste 

klass 

 Õpiraskustega õpilaste klassi võetakse vastu või viiakse üle 

õpilane, kelle erivajadus on tingitud õpivilumuste spetsiifilistest 

häiretest, mille tõttu on raskendatud põhikooli riiklikus 

õppekavas sätestatud õpitulemuste saavutamine. 

Nad on enamasti on võimelised omandama tavaõppekava 

miinimumi. Seejuures vajavad nad jõukohastatud õppematerjale 

ja eripedagoogilise õpetamismetoodika rakendamist, vajadusel 

tagatakse logopeediline abi.. 

Õpiraskustega õpilaste klassis õpib kuni 12 õpilast. Vajalik on 

vastav soovitus nõustamiskomisjonilt. 

Hariduslike erivajadustega 

õpilaste klassides ja 

rühmades õppe ja kasvatuse 

korraldamise alused…  

HTM määrus nr 67 

22.07.2014 §10 

 

Õppimine väikeklassi 

tingimustes 

 Väikeklassis õpivad õpilased, kellel on normikohasest erinev 

käitumismuster ja/ või õpivõime langus, mis takistavad õpilase 

enda ja teiste õpilaste õppimist. Nad on enamasti võimelised 

tavaõppekava edukalt omandama, kui kohandatakse nende 

psüühilisele seisundile vastavaid erisusi õpikeskkonnas (palju 

individuaalset arvestamist, klassis kuni 4 õpilast jms).  

Väikeklassis õppimiseks on vajalik soovitus 

nõustamiskomisjonilt. 

Hariduslike erivajadustega 

õpilaste klassides ja 

rühmades õppe ja kasvatuse 

korraldamise alused…  

HTM määrus nr 67 

22.07.2014 §17 

 



 

Ühe õpilase 

õpetamisele 

keskendunud õpe 

 Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet rakendatakse 

õpilasele, kellel on psüühilise tegevuse eripärast tulenev 

äärmuslik ja püsiv normikohasest erinev käitumismuster, mis 

ohustab õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist ning turvalisust 

klassi tingimustes ja nõuab pidevat täiskasvanute järelevalvet. 

PGS  §52 

Hariduslike erivajadustega 

õpilaste klassides ja 

rühmades õppe ja kasvatuse 

korraldamise alused…  

HTM määrus nr 67 

22.07.2014 §18 

 

Töö andekate 

õpilastega 

1.-9. kl Individuaalne töö. Konsultatsioonid. Tugiõppetunnid. 

Õppekäigud. Praktiline töö. 

Andekate lastega tehakse lisatööd tundide ajal, aineringides. 

Samuti toimuvad lisatunnid enne olümpiaade, 

nuputamisvõistlusi.   

 


