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KEHTESTATUD 

Sauga Põhikooli  

direktori käskkirjaga  

nr 1. 1 – 1/54, 29.08.2014 

 

 

Sauga Põhikooli 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. 
 

Kord kehtestatakse  haridus- ja teadusministri määruse nr 67 (vastu võetud 22.07.2014) 

peatükk  2. § 3 ja § 4 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51 lõike 4 ja § 52 lõike 2 alusel. 

 

 

 

1. Sauga Põhikoolis on moodustatud komisjon, kes tegeleb õpiabirühma ja  

käitumisprobleemidega klassi õpilaste vastuvõtmise, üleviimise ja õppekorraldamisega. 

2. Komisjoni koosseis moodustatakse direktori käskkirjaga. 

3. Hariduslike erivajadustega õpilaste klassi (edaspidi erivajadustega õpilaste klass) 

vastuvõtmise või üleviimise otsustab direktor. Otsuse tegemisel lähtub direktor õpilase või 

piiratud teovõimega õpilase puhul lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) nõusolekust. 

 4. Komisjoni  hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida kooli erivajadustega õpilaste klassis. 

Komisjoni koosseisu kuulub kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija. 

 5. Erivajadustega õpilaste klasside olemasolul kohandatakse kooli õppekava vastavalt 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel kehtestatud põhikooli riiklikus 

õppekavas hariduslike erivajadusega õpilaste kohta sätestatule. 

 6. Haridusliku erivajadusega laps võetakse erivajadustega õpilaste klassi õpilase või piiratud 

teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel kooli õpilaseks vastuvõtmisel. Koolis õppiv 

õpilane viiakse erivajadustega õpilaste klassi üle vastava haridusliku erivajaduse ilmnemisel 

õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul. Kui õpilane võetakse vastu 

kooli õpilaste nimekirja, siis esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem 

täiendavalt ka haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli 

vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” §-s 3 sätestatud 

dokumendid ja õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi. 

 

7. Õpiabirühma vastuvõtmine, üleviimine ja õppekorraldus 

7.1. Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja välja kujunemata 

õpioskustega põhikooli 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, või õpilane, kellel on logopeedilised probleemid. 

7.2. Õpiabirühma võib vastu võtta ka lihtsustatud või toimetulekuõppel oleva õpilase, kes 

õpib klassis, kus õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava alusel. 

7.3. Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel 

erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul, vanema nõusolekul ja kooli direktori 

otsusel. 

7.4. Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. 

Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. 
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7.5.  Õpiabirühma tundide maht määratakse hariduslike erivajadustega õpilaste õppe 

koordineerija ettepanekul õpilase individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. 

7.6. Õpilasele koostatakse õpiabirühma tundideks individuaalne õppekava lähtudes vastava 

klassi- või aineõpetaja töökavast või õpilasele koostatud individuaalsest õppekavast. Klassi- 

või aineõpetaja töökavas kirjeldatakse õpiabirühmas osalevale õpilasele klassitöös 

kohaldatavad meetmed õppe individualiseerimiseks ja hindamiseks. Logopeedilist abi 

vajavale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava juhul, kui logopeedilise uuringu ja 

hinnangu alusel õpilase logopeediline probleem tekitab ajutist ainealast õpiraskust või võib 

olla välja kujunemata õpioskuste põhjuseks, mis takistab klassi- või aineõpetaja töökavas 

kirjeldatud õpitulemuste omandamist. 

7.7. 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. 

 8. 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. 

 

9. Käitumisraskustega klassi erivajadustega õpilaste vastuvõtmise, üleviimise ja 

õppekorralduse otsustab kooli direktor kooli komisjoni soovitusel.  

10. Käitumisprobleemidega õpilaste klassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kes eirab 

õpetajate nõudmisi ja rikub järjepidevalt koolis kehtivaid käitumisnorme. 

11. Käitumisprobleemidega õpilaste klassi võib vastu võtta või üle viia 4.–9. klassi õpilasi 

tähtajaliselt, mille määrab kooli direktor kooli komisjoni ettepanekul. 

12. Õppetöö läbiviimisel pööratakse tähelepanu õpilaste käitumisharjumuste korrigeerimisele, 

soovitud käitumismallide, sotsiaalsete oskuste ning õpioskuste omandamisele. 

13. Õpilastele koostatakse koostöös vanemaga individuaalne või klassipõhine käitumise 

tugikava. 

14. Õpilasele tagatakse vastavalt vajadusele eripedagoogilise, logopeedilise, psühholoogilise 

ja sotsiaalpedagoogilise abi ning nõustamisteenuse kättesaadavus. 

15. Käitumisprobleemidega õpilase individuaalse käitumise tugikavas püstitatud eesmärkide 

täitmist hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide poolt vähemalt kord poolaastas, 

vajadusel kaasatakse õppenõustamise keskuse spetsialiste ja õpilase vanemaid. 

 16. Kui õpilase käitumine ei ole paranenud või käitumisprobleemid on süvenenud, soovitab 

kool vanemal pöörduda õppenõustamise keskuse poole pedagoogiliste-psühholoogiliste ja/või 

kliiniliste uuringute läbiviimiseks, et selgitada välja käitumisprobleemide põhjused ning saada 

edasisi õppe korralduse soovitusi õpikeskkonna ja kohaldatavate meetmete muutmiseks. 


