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Tartu Luterliku Peetri Kooli tugisüsteem ja selle rakendamise kord

Käesolev kord lähtub järgmistest seadustest ja määrustest: 

- Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (4. jagu) 

- Põhikooli riiklik õppekava (§ 17)

- Määrus „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning 

õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase 

õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“ 

TUGISÜSTEEM JA SELLE EESMÄRGID

Tartu Luterliku Peetri kooli tugisüsteemi eesmärgiks on õpi- ja käitumisprobleemide varajane 

väljaselgitamine ning vajalike tugiteenuste pakkumine. Tugisüsteemi tööd koordineerib direktori poolt 

määratud HEV õpilaste õppe koordineerija. Koordineerija ülesandeks on tugispetsialistide ja õpetajate 

vahelise koostöö korraldamine, selleks, et võrgustikukoostöö põhimõttel HEV õpilaste õppetööd ja 

arengut parimal viisil toetada. Toetusvõrgustikus osalevad klassijuhataja/õpetaja, psühholoog, 

eripedagoog, HEV koordineerija ja õppealajuhataja. 

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASED

Põhikooli ja gümnaasiumiseadus (edaspidi PGS) sätestab (§ 46  (1)), et HEV õpilane on õpilane, kelle 

andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, 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, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, 

tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt 

klassiga töötamiseks koostatud töökavas.



Hariduslikud erivajadused selgitatakse välja koolis kasutades vajadusel erialaspetsialistide abi (eriarstid, 

nõustamiskomisjon). Vastavalt PGSis ettenähtule (§ 46 (3)) kasutatakse järgmisi meetodeid: 

- pedagoogilis-psühholoogilist hindamist, 

- erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, 

- õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, 

- õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid,

- andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka standardiseeritud testide tulemustest või väga heade 

tulemuste saavutamisest aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel.

Pärast õpilase hariduslike erivajaduste väljaselgitamist teeb HEV koordineerja ettepanekud õpetajale, 

vanemale ja direktorile edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate tugimeetmete 

rakendamiseks või lisauuringute läbiviimiseks. 

KOOLI TUGIMEETMED

Tugimeetmete süsteem on kolmetasandiline:

1. tasand - erivajaduste märkamine ning õppetöö individualiseerimine tunnis, samuti õpetaja tunniväline 

lisatöö (järeleaitamine, õpioskuste arendamine jm).  Vajadusel avab klassijuhataja või klassipetaja 

koostöös aineõpetajate ja HEV-koordineerijaga Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (ÕIK). ÕIK

on elektrooniline ning asub Stuudiumis. 

2. tasand -  kooli tugispetsialistid selgitavad välja õpilaste hariduslikud erivajadused ning sobivad 

tugimeetmed. Tugikomisjon koondab asjassepuutuvat infot ning koordineerib nii koolisisest 

tugispetsialistide ja õpetajate vahelist võrgustikutööd kui ka koostööd kooliväliste spetsialistidega. 

Tugikomisjoni kuuluvad: eripedagoog, psühholoog, õppealajuhataja ja klassiõpetaja või klassijuhataja.

Rakendatavad tugiteenused Tartu Luterlikus Peetri koolis on:

Andekate õpilaste toetamine

Andekust käsitletakse hariduslike erivajadusena (PGS § 46 (2). Töös andekate õpilastega planeerib 

õpetaja tegevusi nii, et andekad õpilased saavad töötada enda võimetele vastavas tempos ja tasemel. 

Andekale õpilasele võib tema arengu toetamiseks rakendada individuaalset õppekava ning täiendavat 

juhendamist. Andekaid õpilasi innustatakse osalema ainealastes huviringides, teaduskoolides, 

olümpiaadidel, konkurssidel.

Eripedagoogiline nõustamine

Eripedagoogilisel nõustamisel selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused. See tähendab lapsele 

sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine 

lähtuvalt kompleksse uuringu tulemustest. Uuring lähtub eelkõige pedagoogilisest aspektist sisaldades 

lapse õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimist.



Eripedagoog tegeleb

 lapse kognitiivse arengutaseme välja selgitamisega;

 lapse kooliküpsuse uurimisega, sobiva õpikeskkonna ja õppevormi soovitamisega;

 lapse edasijõudmisega koolis;

 lapse psüühiliste protsessside korrigeerimisega.

Psühholoogiline nõustamine

Koolipsühholoog osaleb koostöövõrgustikus, mille eesmärgiks on lapse arengu mitmekülgne toetamine. 

Koolipsühholoogi peamisteks töövaldkondadeks on: 

lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ning analüüs, 

õpilaste nõustamine (individuaalselt või grupis) aitamaks neid nii isikliku elu kui ka õppetööga seotud 

probleemide lahendamisel, 

õpetajate konsulteerimine õpilaste käitumise või õppetööga seotud küsimuste korral,

lapsevanemate kaasamine ja nõustamine,

vajadusel lapse edasisuunamine teiste erialaspetsialistide juurde,

koostöös kooli juhtkonnaga lapse individuaalsust arvestava, toetava ja tervislikke valikuid soodustava 

keskkonna kujundamine. 

Ainealased konsultatsioonid

Õpilasel on õigus saada lähtuvalt oma vajadustest ainealast konsultatsiooni ja järelaitamist. 

Konsusltatsioonid ja järeleaitamistunnid toimuvad lapsevanema, õpilase ja õpetaja omavahelisel 

kokkuleppel väljaspool tunde. 

Õpiabi rühma töös osalemine

Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega õpilane, 

kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda 

täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid klassi ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja 

-harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste 

õppe koordineerija ettepanekul, vanema nõusolekul ja kooli direktori otsusel.

Õpiabirühma tundide maht määratakse hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul 

õpilase individuaalsetest vajadustest lähtuvalt.

Õpilasele koostatakse õpiabirühma tundideks individuaalne õppekava lähtudes vastava klassi- või 

aineõpetaja töökavast või õpilasele koostatud individuaalsest õppekavast. 

Õpiabirühma tundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

1) kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi nendes õppeainetes, 

milles õpilasel on raskusi klassi- või aineõpetaja töökavas sätestatud õpitulemuste saavutamisega;



2) arendatakse kognitiivseid oskusi;

3) korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude 

mehhanismist või olemusest;

4) viiakse vajadusel läbi individuaal- või rühmaõpet õpilastele, kellele maakondlik või üleriigiline 

nõustamiskomisjon on soovitanud õpet eriklassi tingimustel, aga kes on kaasatud tavaklassi.

Individuaalse õppekava rakendamine

Juhul, kui õppetööd toetavad tugimeetmed ei ole eelneval õppeperioodil taganud vähemalt rahuldavaid 

õppetöö tulemusi, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava (edaspidi IÕK), IÕK on vajalik õpilase 

edasiaitamiseks ning võimetekohaseks arendamiseks. Sõltuvalt hariduslikust erivajadusest võib kool teha 

muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates 

õpitulemustes, kui muudatust või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe oluline kasv või 

kahenemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine 

või asendamine, tuleb õpilasele koostada IÕK.

3. tasand - Kui koolipoolne nõustamine ja abi ei ole andnud soovitud tulemust, siis kaasatakse 

koolivälised tugisüsteemid, Nõustamiskomisjon annab soovitusi edaspidiseks tegevuseks. 

TUGIMEETMETE TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

Õpilasele rakendatud tugimeetme tõhusust hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide meeskonna ja 

klassi- või aineõpetajate poolt vähemalt kord poolaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase 

individuaalse arengu jälgimise kaardil.

Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab HEV õpilaste õppe koordineerija koostöös õpetajate ja 

tugispetsialistidega meetme tulemuslikkust ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral kooli 

direktorile edasisteks tegevusteks: 

- 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.


