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1. Kooli eripära, väärtused ja õppe- ja kasvatuseesmärgid  

 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli kooli osa on erivajadustega lastele mõeldud põhikool, kus 

liikumis-, kõne- ja liitpuude diagnoosiga õpilastele pakutakse tõhustatud ja erituge nii põhikooli 

riikliku kui põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.   

 
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool (edaspidi kool) on väike ja lapsesõbralik õppeasutus, mis asetab 

lapse võimed ja erivajadused kõige tähtsamale kohale. Kool pakub rahulikku õpikeskkonda, 

võimetekohast õpet, tugiteenuseid (logopeedi, eripedagoogi, ravivõimlemise teenust), huvitegevust, 

pikapäevarühma ning praktikakohti hariduse-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna tudengitele. 
 

Visioon  
VÄÄRTUSPÕHINE KOOL, MILLE EESMÄRGIKS ON LAPSE ARENGU TERVIKLIK JA 

MITMEKÜLGNE TOETAMINE. 
 

Missioon  
LUUA OPTIMAALSED TINGIMUSED RAHULOLEVA, VÕIMETEKOHASELT ENESEGA TOIME 

TULEVA LAPSE ARENEMISEKS.  
 

Tunnuslause  
ÜHESKOOS IGA PÄEVAGA PAREMAKS. 
 

1.1 Kooli põhiväärtused 

 

TERVIKLIKKUS 
Meie jaoks on võrdselt olulised lapse emotsionaalne, sotsiaalne, füüsiline ja intellektuaalne areng. 

Kõik lapsega töötavad spetsialistid on heas kontaktis lapse perega ning teadlikud lapse huvidest ja 

vajadustest. Õppetöö korralduses lähtume kogupäevakooli kontseptsioonist, milles põimuvad 

omavahel õppetöö, huvitegevus ja rehabilitatsioon. Õppekava arendamisel taotleme õppe sisu 

organiseerimist tervikuks ning õpilaste tervikliku maailmapildi kujunemist vastavalt õpetuse ja 

kasvatuse eesmärkidele. 
 

USALDUSVÄÄRSUS JA LUGUPIDAMINE 
Meie jaoks on tähtis sõbralik psühhosotsiaalne keskkond, mis tagab igaühele turva- ja heaolutunde. 

Suheldes teistega oleme ausad, viisakad ja tähelepanelikud. Pedagoog ja spetsialist valdab aktiivse 

kuulamise tehnikaid ja kasutab neid igapäevatöös, suheldes kolleegiga, lastega ja nende vanematega. 

Kõik asutusega seotud inimesed julgevad rääkida probleemidest ja paluda abi. Kõik asutusega seotud 

inimesed oskavad märgata edusamme. Hindame tänulikkust ja oleme ise tänulikud. 
 

KOOSTÖÖ JA AVATUS 
Meie jaoks on tähtsal kohal iga lapse pere ning ühtsed arusaamad ja kokkulepped lapse arengu 

toetamisel. Oleme avatud uutele mõtetele, hoides vanu traditsioone. Hindame paindlikkust ja julgust 

koos õppida. Meil on kindlad koostööpartnerid nii õppetöö kvaliteedi hoidmiseks kui sobiva 

õpikeskkonna leidmiseks. 
 

HOOLIVUS 
Oleme mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes: arvestame individuaalsete vajadustega töö-  
ja õppekorralduses ning töö- ja õpikeskkonna loomisel. 
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1.2 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Kooli õppetöö ülesanne on toetada iga õpilase võimetekohast arengut ja integreerumist Eesti 

ühiskonnas arvestades lapse erivajadusi. 

 
Õpetamine on kui õppekeskkonna ja õppetegevuse organiseerimine viisil, mis seab õpilase tema 

arengule vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on võimalik omandada 

kavandatud õpitulemused. 

 

Kasvatus on kui õpilase suhete kujundamine teda ümbritseva maailmaga. Edukas väärtuskasvatus 

eeldab kogu koolipere, õpilase ja perekonna vastastikust usaldust ning koostööd. Hoiakute 

kujundamise võtmeisik on õpetaja, kelle ülesanne on pakkuda isiklikku eeskuju, toetada õpilaste 

loomupärast soovi enda identiteedis selgusele jõuda ning pakkuda sobiva arengukeskkonna kaudu 

tuge erinevates rühmades ja kogukondades ning kogu ühiskonnas aktsepteeritavate 

käitumisharjumuste väljaarenemiseks. 
 

Õpet kavandades ja ellu viies: 

 arvestatakse õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid, keelelist, kultuurilist ja 

perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja kogemusi; 

 arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega 

puhkuseks ja huvitegevuseks; 

 võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest; 

 kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras; tehakse uurimistööd ning seostatakse 

erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga; 

 luuakse võimalusi õppimiseks ja toime tulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes (õpilane-

õpetaja, õpilane-õpilane); 

 kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid (sealhulgas 

suulisi ja kirjalikke tekste, audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid, 

õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms); 

 kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja -meetodeid; 

 kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel 

sobiva pingutustasemega õppida, arvestades sealjuures igaühe individuaalsust. 
 

Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- 

ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandab põhikool kooli õppekava 

arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus. 
 

Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, 

koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -

viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab põhikool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning 

õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-

eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku. 

2. Õppekorraldus 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-24 lõige 3 alusel on üks õppeaasta vähemalt 175 õppepäeva. 

Õppeaasta on jaotatud kaheks poolaastaks. Õppeaastas on viis koolivaheaega vastavalt haridus- ja 

teadusministeeriumi kehtestatud aegadel. 

 
Õppetunnid võivad toimuda koolis ja väljaspool kooli ekskursiooni, õppekäigu või praktilise tööna 

projektipäevadel. 
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Riikliku õppekava ja lihtsustatud õppekava järgi õpitakse 1.–9. klassini kõiki õppeaineid kogu 

õppeaasta vältel. I kooliastmes kasutatakse lõimitud aineõpet (üldõpetuse nime all), II-III kooliastmes 

juhendatud ainete põhist õpet. Toimetulekuõppe puhul rakendatakse lõimitud aineõpet I-III 

kooliastmes (üldõpetuse nime all).  

 
Kooli aasta üldtööplaanis kajastuvad planeeritud projektid.  

 

2.1 Kooli päevakava 

 

Kooli päevakava koos tunniplaaniga kinnitatakse kahe esimese septembri nädala jooksul ja pannakse 

välja kooli kodulehele, iga klassi ja kabineti uksele. 

Kooli üldine päevakava: 

 

7.45 8.15 õpilaste saabumine kooli 

8.15 9.00 1. tund 

9.00 9.15 hommikusöök 

9.15 10.00 2. tund 

10.00 10.45 3. tund 

10.45 11.00 vitamiinipaus 

11.00 11.45 4. tund 

11.45 13.00 lõuna ja õuevahetund 

13.00 13.45 5.tund 

13.45 14.00 vahetund 

14.00 14.45 6.tund 

14.45 15.00 õhtuoode 

15.00 15.45 7.tund 

15.45 16.00 vahetund 

16.00 16.45 8.tund 

17.00  Koolipäeva lõpetamine 
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Toimetuleku klasside päevakava 

7.45 8.15 õpilaste saabumine kooli 

8.15 9.00 1.tund 

9.00 9.15 hommikusöök 

9.15 10.00 2. tund 

10.00 10.45 3. tund 

10.45 11.30 vitamiinipaus ja õuevahetund 

11.30 12.15 4. tund 

12.15 13.00 lõuna 

13.00 13.45 5. tund 

13.45 14.00 vahetund 

14.00 14.45 6. tund 

14.45 15.00 õhtuoode 

15.00 15.45 7. tund 

15.45 16.00 vahetund 

16.00 16.45 8. tund 

17.00 
 koolipäeva lõpetamine 

 
 

2.2 Tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti 
 

▪ Põhikooli osas on lisaks riiklikule (RÕK) tunnijaotusplaanile koostatud lihtsustatud 

õppekava (LÕK) ja lihtsustatud õppekava – toimetulekuõpe (TÕK) tunnijaotusplaan. 

▪ Põhikooli astmes õpitakse A-võõrkeelena (RÕK alates 3. klassist, LÕK alates 5. klassist) 

inglise keelt ja B-võõrkeelena (RÕK alates 5. klassist) vene keelt. 

▪ Kõnepuudega õpilastele ei õpetata B-võõrkeelt, kuid B-võõrkeele võib õpilane valida 

valikaineks. 

▪ Alates 3. klassist õpitakse rühmades käsitööd ning kodundust või tööõpetust (õpilaste 

soovide ja huvide põhjal moodustatud rühmades). 

▪ Alates 6. klassist osalevad poisid ja tüdrukut kehalises kasvatuses eraldi gruppides. 

▪ Põhikoolis võimaldatakse valikaineid riiklikus õppekavas esitatud nõuetest lähtudes: 

(näiteks majandusõpetus, informaatika, draamaõpetus, suuline ja kirjalik eneseväljendus). 

▪ Tulenevalt  Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-15 lõige 5 võib õpilase hariduslikust 

erivajadusest riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel nominaalne õppeaeg ja 

õppekoormus erineda. 

▪ Lapsevanema avalduse alusel, mis on esitatud 3. klassi I poolaastal, on vastavalt Põhikooli 
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riiklik õppekava §-17 lõige 4 alusel ja õppenõukogu kinnitatud otsusega võimalik 

kõnepuudega lapse kolmandat klassikursust pikendada nominaalajaga ühe õppeaasta võrra, 

suurendada keele ja kirjanduse valdkonna õppemahtu ning loobuda B-võõrkeele õppest. 

▪ Lapsevanema avalduse alusel, mis on esitatud 9. klassi I poolaastal, on vastavalt Põhikooli 

riiklik õppekava §-17 lõige 3 alusel ja õppenõukogu kinnitatud otsusega võimalik 

liikumispuudega lapse üheksandat klassikursust pikendada nominaalajaga ühe õppeaasta 

võrra. 

 
Põhikooli riiklik õppekava – liikumis- ja kõnepuue 

I kooliastme tunnijaotusplaan (RÕK) 

 

 

 
JRK 

 

 
Õppeaine 

I 

 
klass 

II 

 
klass 

III 

 
klass 

I 

Lisaaasta 

kõnepuue 

 

 
Kokku 

 

 
Norm 

1. eesti keel 7 7 7 7 21 19 

2. inglise keel A   3 3 3 3 

3. Matemaatika 4 4 4 4 12 10 

4. Loodusõpetus 1 1 1 1 3 3 

5. Inimeseõpetus 1 1 1 1 3 2 

6. Muusika 2 2 2 2 6 6 

7. Kunst 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 4,5 

8. Tööõpetus 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5 

9. Kehaline kasvatus 
või IÕK alusel 
füsioteraapia 

2 3 3 3 8 8 

10. valikõppeaine  1 1 1 2  

 Nädalakoormus 20 22 25 25   

 Norm 20 23 25 25   

 

II kooliastme tunnijaotusplaan (RÕK) 

 

JRK Õppeaine IV 

klass 

V 

klass 

VI 

klass 

Kokku Norm 

1. eesti keel 5 4 4 13 11 

2. kirjandus  2 2 4 4 

3. inglise keel A 3 3 3 9 9 

4. vene keel B  1 2 3 3 

5. matemaatika 5 5 5 15 13 

6. loodusõpetus 2 2 3 7 7 
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7. ajalugu  1 2 3 3 

8. inimeseõpetus  1 1 2 2 

9. ühiskonnaõpetus 1   1 1 

10 muusika 2 1 1 4 4 

11. kunst 1 1 1 3 3 

12. käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus 2 2 2 6 5 

13. kehaline kasvatus või IÕK alusel 

füsioteraapia 

3 3 2 8 8 

14. valikõppeaine 1 2 2 5 5 

 Nädalakoormus 25 28 30   

 Norm 25 28 30   

 
III kooliastme tunnijaotusplaan (RÕK) 

 

JRK Õppeaine VII 

klass 

VIII 

klass 

IX 

klass 

II 

Lisaaasta 

liikumispuue 

Kokku Norm 

1. eesti keel 2 2 2 2 6 6 

2. kirjandus 2 2 2 2 6 6 

3. inglise keel A 3 3 3 3 9 9 

4. vene keel B 3 3 3 3 9 9 

5. matemaatika 4 4 5 5 13 13 

6. loodusõpetus 2    2 2 

7. geograafia 1 2 2 2 5 5 

8. bioloogia 2 2 1 1 5 5 

9. keemia  2 2 2 4 4 

10. füüsika  2 2 2 4 4 

11. ajalugu 2 2 2 2 6 6 

12. inimeseõpetus 1 1   2 2 

13. ühiskonnaõpetus   2 2 2 2 

14. muusika 1 1 1 1 3 3 

15. kunst 1 1 1 1 3 3 

16. käsitöö ja kodundus, puutöö 2 2 1 1 5 5 

17. kehaline kasvatus või IÕK 

alusel füsioteraapia 

2 2 2 2 6 6 
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18. valikõppeaine 1 1 1 1 4  

19. valikaine 

Õpilasuurimuse alused 

1    1  

 Nädalakoormus 30 32 32 32   

 Norm 30 32 32 32   

 
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava – lihtsustatud õpe 

I kooliastme tunnijaotusplaan (LÕK) 

 
JRK Õppeaine I 

klass 

II 

klass 

III 

klass 

III 

Lisaaasta 

kõnepuue 

Kokku Norm 

1. eesti keel 7 9 8 8 24 24 

3. matemaatika 5 5 5 5 15 15 

4. loodusõpetus 1 1 2 2 4 4 

5. inimeseõpetus 1 1 2 2 4 4 

6. muusikaõpetus 1 1 1 1 3 3 

7. kunstiõpetus 1 1 1 1 3 3 

8. tööõpetus 2 2 2 2 6 6 

9. kehaline kasvatus või IÕK alusel 

füsioteraapia 

2 2 2 2 6 6 

10. valikõppeaine  1 2 2 3 3 

 Nädalakoormus 20 23 25 25  

 Norm 20 23 25 25  

 
 
II kooliastme tunnijaotusplaan (LÕK) 

 
JRK Õppeaine IV 

klass 

V 

klass 

VI 

klass 

Kokku Norm 

1. eesti keel 8 7 6 21 21 

3. inglise keel A  2 2 4 4 

4. matemaatika 5 5 5 15 15 

5. loodusõpetus 2 2 4 8 8 

6. ajalugu   1 1 1 

7. inimeseõpetus 2 2 2 6 6 

8. muusikaõpetus 1 1 1 3 3 
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9. kunstiõpetus 1 1 1 3 3 

10. tehnoloogiaõpetus/käsitöö 2 2 2 6 10 

11. kodundus  2 2 4 

12. kehaline kasvatus või IÕK alusel 

füsioteraapia 

2 2 2 8 8 

13. valikõppeaine 2 2 2 6 6 

 Nädalakoormus 25 28 30  

 Norm 25 28 30  

 
 
III kooliastme tunnijaotusplaan (LÕK) 

 
JRK Õppeaine VII 

klass 

VIII 

klass 

IX 

klass 

Lisa-

õpe 

Kokku Norm 

1. eesti keel 6 6 6  16 16 

3. inglise keel A 2 2 2  6 6 

4. matemaatika 5 5 5  15 15 

5. loodusõpetus 4 4 4  12 12 

6. ajalugu 2 2 1  5 5 

7. inimeseõpetus 2 2 2  6 6 

8. muusikaõpetus 1 1 1  3 3 

9. kunstiõpetus 1 1 1  3 3 

10. tehnoloogiaõpetus/käsitöö 2 3 5  12 16 

11. kodundus 2 2 2  6 

12. kehaline kasvatus või IÕK alusel 

füsioteraapia 

2 2 2  6 6 

13. valikõppeaine 1 2 1  4 4 

 Nädalakoormus 30 32 32   

 Norm 30 32 32   

 
 
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava - toimetulekuõpe 

I kooliastme tunnijaotusplaan (TÕK) 

 
JRK Õppeaine I 

klass 

II 

klass 

III 

klass 

Kokku Norm 

1. elu- ja toimetulekuõpe 3 4 4 11  
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3. lõimitud õpe 

elu- ja toimetulekuõpe + muusikaõpetus 

1 1 1 3  
14 

4. eesti keel 4 5 6 15 15 

5. matemaatika 2 3 4 9 9 

6. kunst ja käeline tegevus 5 5 5 15 15 

7. muusikaõpetus 1 1 1 3 3 

8. kehaline kasvatus või IÕK alusel 

füsioteraapia 

2 2 2 6 6 

9. rütmika 1 1 1 3 3 

10. valikõppeaine 1 1 1 3 3 

 Nädalakoormus 20 23 25  

 Norm 20 23 25  

 

 

II kooliastme tunnijaotusplaan (TÕK) 

 
JRK Õppeaine IV 

klass 

V 

klass 

VI 

klass 

Kokku Norm 

1. elu- ja toimetulekuõpe 4 6 6 16  

 
19 

2. lõimitud õpe 

elu- ja toimetulekuõpe + muusikaõpetus 

1 1 1 3 

3. eesti keel 6 6 6 16 16 

4. matemaatika 4 5 5 14 14 

5. kunst ja käeline tegevus 5 5 2 12 12 

6. tööõpe   5 5 5 

7. muusikaõpetus 1 1 1 3 3 

8. kehaline kasvatus või IÕK alusel 

füsioteraapia 

2 2 2 6 6 

9 rütmika 1 1 1 3 3 

10. valikõppeaine 1 1 1 3 3 

 Nädalakoormus 25 28 30  

 Norm 25 28 30  

 
 
III kooliastme tunnijaotusplaan (TÕK) 

 
JRK Õppeaine VII 

klass 

VIII 

klass 

IX 

klass 

LA1 LA2 Lisa-

õpe 

Kokku Norm 
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1. elu- ja toimetulekuõpe 5 5 5 5 5 5 15  

 
18 

2. lõimitud õpe: elu- ja 

toimetulekuõpe + 

muusikaõpetus 

1 1 1 1 1 1 3 

3. eesti keel 6 6 6 6 6 6 18 18 

4. matemaatika 4 4 4 4 4 4 12 12 

5. kunst ja käeline tegevus 2 2 2 2 2 2 6 6 

6. tööõpe 5 7 7 7 7 7 19 5 

7. muusikaõpetus 1 1 1 1 1 1 3 3 

8. kehaline kasvatus või IÕK 

alusel füsioteraapia 

2 2 2 2 2 2 6 6 

9 rütmika 1 1 1 1 1 1 3 3 

10. valikõppeaine 3 3 3 3 3 3 9 9 

 Nädalakoormus 30 32 32 32 32 32  

 Norm 30 32 32 32 32 32  

 

2.3 Lisa-aastate ja lisaõppe õppekorralduse põhimõtted 
▪ Lapsevanema poolt hiljemalt 9. klassi esimesel poolaastal esitatud põhjendatud taotluse 

alusel võib õppenõukogu otsusega pikendada õpilase õppeaega kahe õppeaasta võrra kuni 

32 nädalatunni ulatuses igal õppeaastal. Täiendavate õppeaastate (valik)ainete kohta 

koostatakse õpilasele individuaalne päevakava, tunniplaan ja õppekava. 

▪ Kool pakub lisaõpet lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele, mille 

eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või 

üleminekuks tööturule. 

▪ Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal ning kes 

ei ole valmis õpinguid jätkama või tööturule suunduma või kes ei pääsenud soovitud 

õppeasutusse. 

▪ Lisaõppe kestus on üks õppeaasta. Lisaõppes osalejale võimaldatakse juhendatud õpet 1050 

õppetunni ulatuses (30 t nädalas), millest 525 õppetundi moodustab üldhariduslik õpe ja 525 

õppetundi kutsealane ettevalmistus ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamine. 

Kutsealast ettevalmistust võib teha koostöös kohase         kutseõppeasutuse või tööandjaga. 

▪ Igale õpilasele koostatakse kooli õppekava ja päevakavast lähtuv individuaalne õppekava, 

kus määratakse selle õpilase konkreetne õppe sisu (päevakava, ained ja tegevused). 

Individuaalse õppekava koostamisel arvestatakse õpilase teadmisi ja oskusi, õpilase soove 

või vajadusi ning kooli võimalusi. 

 

 

Lisa-aastate ja lisaõppe töö eesmärgid: 

• õpilane kordab ja kinnistab põhikoolis omandatud teadmisi, loob seoseid erinevate 

eluvaldkondade vahel ja kasutab õpitud teadmisi/oskusi igapäevaelus; 

• õpilane omandab igapäevaelus hakkama saamiseks uusi teadmisi ning oskusi laieneb 

õpilase silmaring; 
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• õpilasel arenevad sotsiaalsed oskused ja tõusevad suhtlemiskogemused koolikaaslastega, 

eakaaslastega, töötajatega, külalistega õppekäikudel käies ja ülemaja üritustel osaledes; 

• õpilane harjutab iseseisvamat hakkamasaamist toiduvalmistamisel, köögis toimetamisel, 

jõukohaste koristustööde sooritamisel, muudes igapäevastes tegevust; 

• õpilane kinnistab arvuti kasutamise oskuseid, oskab hankida vajalikku infot internetist ning 

teostada eluks vajalikke toiminguid (e-riigi portaalid, arvete tasumine, internetipanka sisse 

logimine jne). 

Tugiteenustena on õpilasel võimalik kasutada kooli raamatukogu, pikapäevarühma, ringide teenust 

ning toitlustamist.  

 

Lisaõppe läbinud õpilastele väljastatakse õppeaasta lõpus klassitunnistus ja hinnanguleht, kus on 

märgitud õpitud ained, tundide arv ja hinnangud läbitud õppetööle. 

 

Lisaõppe tunnijaotusplaan 

 

Tunnijaotusplaan on sisendiks õppija õppekava koostamisel, kõiki tunde ei pea 

märgitud mahus korraldama. 

 

JRK Õppeaine maht põhilised taoteldavad eesmärgid 

1. eesti keel 6 • kinnistatakse põhikoolis õpitud teadmisi; 

• Rõhk on õppija emakeele suulise ja kirjaliku 

eneseväljendamise oskuse arendamisel. 

3. inglise keel A 2 • kinnistatakse põhikoolis õpitud teadmisi; 

• Rõhk on õppija võõrkeele suulise ja kirjaliku 

eneseväljendamise oskuse arendamisel. 

4. matemaatika 5 •       kinnistatakse põhikoolis õpitud teadmisi. 

8. muusikaõpetus 1 •       kinnistatakse põhikoolis õpitud teadmisi. 

9. kunstiõpetus 1 • arendatakse õppija individuaalsed kunstitunnetust; 

• õppija oskab teiste ja enda kunsti mõtestada. 

10. puutöö/käsitöö 3 • õppija oskab teostada erinevaid heakorratöid 

aias; 

• õppija tunneb erinevaid töövahendeid, mis aitab 

teostada puu-, ja/või käsitööd. 

11. kodundus 2 • õppija oskab toimetada elementaarsete 

toiduainetega; 

• õppija oskab valmistada lihtsamaid roogasid; 

• õppija oskab katta lauda; 

• õppija tunneb erinevaid köögiriistu; 

• õppija oskab pesta söögiriistu ning puhastada 

köögi tasapindu. 

12. kehaline 

kasvatus või IÕK 

alusel 

füsioteraapia 

2 • õppija arendab enda füüsist maksimaalselt 

tasemel. 
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13. perekonnaõpetus 2  õppija teab, mida tähendab perekonna mõiste, 

millised on erinevad perekonna mudelid; 

 õppija teab, millised asutused on abiks erinevate 

perekondlike küsimuste korral; 

 õppija teab, mis on turvaline seksuaalvahekord 

 ning kuidas ennast erinevate sugulisel teel 

levivate haiguste eest kaitsta. 

 maailm 

meie ümber 

4  õppija teab, mis on Euroopa Liit, ÜRO ja teised 

olulised organisatsioonid, mis on olulised ka 

Eesti Vabariigi jaoks; 

 õppija teab, millised on praeguses maailmas 

aktuaalsed teemad ning oskab nende osas ka 

argumente esitada; 

 õppija oskab maailmakaardil tuvastada 

maailmajagusid; 

 õppija oskab nimetada lisaks Eestile ka teisi 

 riike ning tunneb nende asukohta 

maailmakaardil. 

 Arvutiõpetus 2  õppijas on arenenud arvutis kirjutamise oskus. 

 õppija oskab kasutada erinevaid vajalikke 

rakendusi (Word, Powerpoint jm). 

 Õpilane oskab leida vajalikku infot veebist: 

haigla, sotsiaalkindlustusamet, raamatukogu, 

bussiliinid jms. 

Õppetegevus on integreeritud koolilehe 

toimetamisega, kus õpilased saavad lüüa kaasa artiklite 

kirjutamisel ja 

kooli blogi sisutootmisel. 

    õppija oskab vormistada klassikalist avaldust; 

 õppija oskab koostada CV-d; 

 õppija teab, mis on motivatsioonikiri ning kuidas 

seda koostada; 

 õppija oskab vormistada korrektset e-kirja. 

 Nädalakoormus 30  

Norm 30  

 

2.4 Läbivate teemade rakendamine õppetegevuses 
 

Läbivate teemade õpe realiseerub: 

1. aineõppes, kus viiakse läbi aineteüleseid ja ülekoolilisi projekte; 

2. läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös; 

3. huviringide tegevuses; 

4. tugispetsialisti tundides; 

5. koostöös teiste õppeasutustega korraldavates üritustes; 

6. lõimitud õppetundides; 

7. 1. kooliastmes ja toimetuleku kõikides astmetes lõimitud õppe 

põhimõtteid rakendades. 
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2.5 Üldpädevused  
Pädevus on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või –

valdkonnas loovalt, paindlikult ja tulemuslikult toimida.  

Pädevused jagunevad üld- ja valdkonnapädevusteks.  

Üldpädevused on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel, need kujunevad kõigi õppeainete 

kaudu, tunni- ja koolivälises tegevuses. Nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning 

kooli ja kodu ühistöös. Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna.  

Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad lõiming teiste ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja 

kooliväline tegevus. Valdkonnapädevused, õppeainete ja läbivate teemade lõiming on välja toodud 

ainekavades ja kirjeldatud iga ainevaldkonna kohta eraldi.  

 

Üldpädevused on:   

 kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi 

üldkehtivate moraalinormide seisukohast, väärtustada oma seotust teiste inimestega 

ja loodusega, väärtustada oma ja teiste rahvaste kultuuripärandit, loomingut, 

kujundada ilumeelt, osata hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, 

väärtustada elu mitmekesisust;  

 sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku, 

abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna, toetada ühiskonna demokraatlikku 

arengut, järgida ühiskonnas kehtivaid norme ja reegleid, teha koostööd teiste 

inimestega ning aktsepteerida inimeste erinevusi, austada religioonide ja rahvuste 

omapära;  

 enesemääratluspädevus – suutlikkus hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi, 

analüüsida oma käitumist erinevates olukordades, järgida terveid eluviise, lahendada 

iseendaga ning inimsuhetes tekkivaid probleeme;  

 õpipädevus – planeerida oma õppimist, hankida õppimiseks, hobideks, 

tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajalikku teavet, kasutada õpitut erinevates 

olukordades, analüüsida enda teadmisi ja oskusi ning selle põhjal edasiõppimise 

vajadust;  

 suhtluspädevus – suutlikkus ennast asjakohaselt ja viisakalt väljendada, arvestada 

suhtlussituatsioone ja –partnereid, esitada ja põhjendada oma seisukohti, lugeda ja 

mõista erinevaid tekste ja kirjandust, kirjutada eri liiki tekste, kasutada kohaseid 

keelevahendeid, väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt;  

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning oskus lahendada erinevaid matemaatilisi  

ülesandeid, suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma ja teha tõenduspõhiseid 

otsuseid, mõista tehnoloogia olulisust ja piiranguid, kasutada uusi tehnoloogiaid;  

 ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, näha probleeme ja neis 

peituvaid võimalusi, näidata initsiatiivi, korraldada ühistegevusi, vastutada 

tulemuste eest, reageerida paindlikult tulemustele; 

 digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat kiiresti muutuvas 

ühiskonnas õppimisel ja kodanikuna tegutsedes, leida ja säilitada digivahendite abil 

infot, hinnata selle usaldusväärsust, suhelda ja teha koostööd erinevates 

digikeskkondades, kaitsta oma privaatsust ja isikuandmeid, järgida digikeskkonnas 

moraalinorme ja väärtuspõhimõtteid  
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2.6 Lõimingu rakendamine 

Lõimingu rakendamise põhimõtted 

Kool kujundab ja korraldab õpikeskkonda ja õpetajate koostööd viisil, mis võimaldab: 
• üldõppe rakendamist; 

• õppevaldkondade lõimumist;  

• õpetuse praktilist ja elulist suunitlust; 

• õpilaste võimalikult adekvaatset isikliku ja sotsiaalse identiteedi kujunemist;  

• sotsiaalset õppimist ja integratsiooni ühiskonda. 

 

Lõiming võib olla väline, sisemine, vertikaalne ja horisontaalne 
• Väline lõiming on kooli õppekavas kujundatud lõiming õppeainete sees, õppeainete ja 

ainevaldkondade vahel, erinevate haridustasemete vahel, kooli ja kogukonna vahel.  

• Sisemine lõiming tekib õpilasel ainetunnis õpitu ja väljaspool kooli saadud teadmiste, 

kogemuste ja igapäevaelu nähtuste sidumisel.  

• Vertikaalse lõimingu eesmärgiks on terviku moodustamine õppeainesiseselt kogu 

õpiaja ulatuses. Seega tuleb õpetamisel aine piires teada selle sisu ka eelnevates ja 

järgnevates klassides.  

• Horisontaalne lõiming toimub ainete vahel ja osutab sellele, et tervikuna on tähtsad 

kõik õppeained omavahelistes seostes.  

 

Lõimingu viisid: 

• ainetevaheliste seoste loomine (ühe aine sisu kasutamine teise aine õpetamise 

rikastamiseks või ühes aines õpitud oskuste kasutamine teises aines); ainesisene 

lõiming (hõlmab kogu õppeaega): 

• ajaline kooskõla (näiteks, kooli üldtööplaani kooskõla õpetajate jm töökavadega) 

ainete kombineerimine; 

• teemakeskne lõiming (võimalus õpetada teemasid, mis läbivad õppeaineid või on 

aineteülesed, näiteks läbivad teemad ja ülekoolilised projektid);  

• valdkonnasisene ja valdkondade vaheline lõiming (seostada õppekava erinevaid 

valdkondi  näiteks üldpädevuste, valdkonnapädevuste või ülekantavate oskuste 

kaudu)  

• õpetuse ja kasvatuse allutamine mõnele aineteülesele õppekava läbivale ideele või 

eesmärgile (näiteks õppekava alusväärtused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid): 

• võimalus vähendada õppesisu dubleerimist ja uurida teemat erinevatest 

vaatenurkadest, näiteks läbivatest teemadest tulenevad temaatilised rõhuasetused 

ainetundides; 

• aidata õpilastel korrastada ja mõtestada erinevaid elukogemusi ning eraldiseisvaid 

teadmisi, mida õpetatakse tüüpilises ainepõhises õppekavas näiteks õpitava 

seostamine õpilase isiklike kogemustega.  

 

Lõiming ehk seoste loomine ainekavas 

• Lõiming õppeainete sees, õppeainete ja ainevaldkondade vahel, erinevate 

haridustasemete vahel, kooli ja kogukonna vahel (seostada õppekava erinevaid 

õppeaineid ja valdkondi: näiteks üldpädevuste, valdkonnapädevuste või ülekantavate 

oskuste kaudu; õpetuse ja kasvatuse allutamine mõnele aineteülesele õppekava 

läbivale ideele või eesmärgile: näiteks õppekava alusväärtused ning õppe- ja 

kasvatuseesmärgid; õppeainete seostamine eesmärgiga vähendada õppesisu 

dubleerimist; õppeainete kombineerimine; ajaline kooskõla: näiteks, kooli 

üldtööplaani kooskõla õpetajate jm töökavadega; loovtööd, läbivad teemad, projektid, 
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koostöö korraldamine kooli siseselt ja koostöö teiste asutuste, organisatsioonidega 

jne); 

• Lõiming kogu õpiaja ulatuses õppeainesiseselt terviku moodustamise eesmärgil,  

tuleb teada õpetamisel aine piires õppeaine sisu ka eelnevates ja järgnevates klassides  

(liikumine mööda spiraali); 

 Lõiming ainetunnis õpitu ja väljaspool kooli saadud teadmiste, kogemuste ja 

igapäevanähtuste sidumise vahel (õppekäigud, ekskursioonid, õuesõpe, praktilised 

tööd, õpilase eelteadmiste kogum jne); 

• Teemakeskne lõiming (uurida teemat teisest vaatenurgast, võimalus õpetada 

teemasid, mis läbivad õppeaineid või on aineteülesed, näiteks läbivad teemad, 

ainenädalad ja ülekoolilised projektid jms) 

Lõimingu planeerimine ja realiseerimine toimub kooli üldtööplaani ja õpetajate, kasvatajate, 

tugispetsialistide ja teiste koolitöötajate tööplaanide alusel, mille toimimise tingimuseks on 

õpikeskkonna korraldus, mis võimaldab aineülest käsitlust ja  koostööd. 

3. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks ja õppetöö toetamiseks kavandatud tegevused 

ning õppekava rakendamist toetavad tegevused  
 

Õppekeskkonna mitmekesistamiseks ja õppetöö toetamiseks kavandatakse koolis lisaks 

tunniplaanijärgsele õppetööle erinevaid üritusi, õppekäike, väljasõite, õuesõpet, 

huviringitegevust, osaletakse projektides. 

 

3.1 Üritused, õppekäigud, väljasõidud, õuesõpe 
 
Koolis viiakse läbi mitmeid traditsioonilisi ülekooliüritusi lähtuvalt tähtpäevadest ja 

aastaaegadest – kooliaasta avaaktus, sügisene tervisepäev, õpetajate päev, leivanädal, 

isadepäev, mardi- ja kadripäev, advendihommikud, jõululaat, jõulupidu, sõbrapäev, 

vastlapäev, Eesti Vabariigi sünnipäev, piimanädal, emakeelepäev, kooli sünnipäev, 

südamenädal, emadepäev, perepäev, põhikooli lõpupidu jt.  

 

Enamus üritusi viiakse läbi ülekooliliselt, nende ettevalmistamisel ja läbiviimisel kaastakse 

ka õpilasi ja õpilasesindust. Iga üritus toimub erinevalt – aktusena saalis, sportlike 

tegevustena kooli territooriumil, erinevate tegevuste läbiviimisena kooli ruumides, tervisliku 

toidu valmistamisena kodunduse klassis, Lasnamäe kergejõustikuhalli külastusena, 

kostüümipeona, tundide andmisena õpilaste poolt, heategevusliku laadana, viktoriini või 

võistlusena, kontserdina, teatrietenduse esitamisena jmt.  

 

Lisaks toimuvad igal õppeaastal uued üritused, õppekäigud ja väljasõidud vastavalt 

kooli/klassi vajadustele ja võimalustele. Huvijuhi ülesannete täitja ja klassijuhataja 

selgitavad eeltööna välja õpilaste vajadused, õppekäigud/väljasõidud planeeritakse 

kuutööplaanides ja vajalik info edastatakse õigeaegselt kõikidele osapooltele.  

 

Kõik õppeaasta jooksul toimunud üritused fikseeritakse sisehindamise tabelis ja 

analüüsitakse nende õnnestumist tagasiside kaudu. 
 

Juuni alguses on tavaks viia läbi õuesõppeperiood, kus enamus õppetegevusi toimub õues 

õpitud materjali korrates ja kinnistades ning väljasõite/õppekäike tehes. Lisaks planeerib 
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õpetaja jooksvalt õuesõppe tunde lähtuvalt teemadest ja vajadusest kestusega 1-4 järjestikust 

tundi kooli territooriumil või lähiümbruses.  
 

Õppekäikude ja väljasõitude läbiviimisel lähtuvad pedagoogid vastavast korrast (LISA 1 ja LISA 1A). 
 

3.2 Huvitegevus 
 
Igal õppeaastal avatakse tasuta või tasulisi huvialaringe. Huviringide töö eesmärk on suunata 

õpilasi tegelema mõne huvialaga. Huviringitunnid toetavad koolis läbiviidavat 

õppekasvatustööd. Huvitegevus toimub tunnivälisel ajal, ajad lisatakse kooli kodulehele ja 

pikapäevarühma stendile. Ringide tööd juhivad ringijuhid, kes teevad koostööd huvijuhi, 

õppejuhi ja klassijuhatajatega. Huviringitöö planeerimiseks ja tegevuse fikseerimiseks 

kasutatakse ringitöö päevikut kas elektrooniliselt Stuudiumis või paberkandjal. 

 
Tasulised huviringid toimuvad MTÜ või mõne muu organisatsiooni kaudu. 
 

Ringide töö erineb mõnel aastal lähtuvalt kooli võimalustest ja õpilaste sooviavaldustest. 

Ringitöö tulemusi kajastatakse näituste, esinemiste, presentatsioonide, etendustena jm 

tegevuste vormis. 

 

3.3 Osalemine projektides 
 

Läbivatest teemadest ja ainetevahelisest lõimingust lähtuvalt viiakse koolis läbi 

valdkonnaüleseid ülekoolilisi projekte. Projekt on ühekordne, tähtajaline, piiratud ressurssiga 

ja kindlaks määratud tulemuse saavutamiseks tehtav ühistöö. Projekte võib käivitada 

õppeaastaringselt ja nende tegevused kajastuvad kooli üldtööplaanis. Projektide rahastamise 

lisavahendite taotlemine toimub erinevatest fondidest. 
 

 Projektid jagunevad: 
• ülekoolilised (sh ainenädalad), 
• koolidevahelised, 
• rahvusvahelised, 
• muud haridusalased projektid. 

Projektide kavandamise põhimõtted 
 

Projektitöö on aineteülene õppe ja kasvatustöö, mis eeldab: 
• kooli õppekava ainetevahelise lõimumise ja  läbivate teemade  praktilist rakendamist 

ühistöös; 

• koostööd: motiveerib ja kaasab õpilased, kogu kooli personali ja koostööpartnerid; 
• initsiatiivi ning pakub ühisalgatuse võimalusi; 
• vastutuse võtmise oskust;  
• jõukohastele probleemidele lahenduste leidmist; 
• väärtushinnangute kujunemist läbi praktiliste tegevuste; 
• võimalust tegutseda oma kultuurikeskkonnas ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone; 
• positiivsete  hoiakute kujundamist erinevate kultuuride ja inimeste suhtes; 
• tehnoloogia rakendamise võimaluste mitmekesistamist: fotod, videod, mudelid, 

maketid jne; 
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• õpilaste loovtööde eksponeerimise võimalust. 

3.4 Õppekava rakendamist toetavad tegevused 
 

Õppekava rakendamist toetavaks tegevuseks ja õppekorralduse paremaks toimimiseks 

korraldatakse lisaks õppenõukogu koosolekutele ka kooli pedagoogide ja tugispetsialistide 

nõupidamisi, meeskonnatööd, HEV ümarlaudu, koostatakse ja täidetakse individuaalse 

arengu jälgimise kaarte, käitumiskaarte ning käitumise tugikava. 

 
Õppenõukogu koosolekud toimuvad vähemalt 4 korda õppeaastas ja õppenõukogu 

koosoleku töö aluseks on PGS § 72 ning haridus- ja teadusministri määrus 23.08.2010 nr 44. 

 
Õppekasvatustöö tõhusamaks ja operatiivsemaks analüüsiks viiakse õppejuhi eestvedamisel 

läbi õppenõukogueelseid nõupidamisi ja koosolekuid koolivaheaegadel, kus arutatakse läbi 

iga õpilase õppeedukus, sisekontrolli plaanid ja tulemused, turvalisusega seotud probleemid, 

õppekava arendustöö, töökorralduse põhimõtted, koolitused jmt. 

 
Meeskonnatööd koordineerib ja juhib HEV õpilaste õppe koordineerija. Meeskonnatöö 

eesmärk on toetada kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilasi (sh kodused 

probleemid, koolist puudumine, tervislikud probleemid jne). Meeskonnatöö püsiliikmed on 

HEV õppe koordineerija, klassijuhataja/klassiõpetaja, õppejuht, vajadusel kutsutakse lisaks 

aineõpetaja, abiõpetaja, logopeed, eripedagoog, füsioterapeut, loovterapeut, tegevusterapeut, 

psühholoog, pikapäevarühma õpetaja või muu tugispetsialist.  

 
Meeskonnatöö ülesandeks on toetada õpetajat lapsevanemaga suhtlemisel, määrata õpilasele 

sobiv tugimeede, leida täiendavaid võimalusi õpilase arengu toetamiseks, jälgida 

tugimeetmete toimimist. Meeskonnatöö otsused fikseeritakse protokollis, kuhu märgitakse 

probleemikirjeldus, rakendatavad tugisüsteemid ja nendega seotud isikud. 

 
Jätkuvate probleemide korral kutsub HEV õppe koordineerija kokku ümarlaua, kuhu 

kutsutakse klassiõpetaja, lapsevanem, direktor, õppejuht, kohaliku omavalitsuse 

sotsiaaltöötaja, esindaja õppenõustamiskeskusest, esindaja nõustamiskomisjonist või 

lastekaitsespetsialist. Ümarlaua tegevuse eesmärgiks on toetada õpiraskuste, 

käitumisprobleemi või muu probleemiga õpilast soovitava käitumise/tulemuse/arengu 

saavutamiseks ning kokku leppida konkreetsetes tegevustes, mida teevad erinevad osapooled 

ja see fikseeritakse individuaalse arengu jälgimise kaardile (LISA 2B). 

 
Käitumisprobleemidega õpilasele võib õpetaja avada käitumiskaardi (LISA 3). 

Käitumiskaardi eesmärgiks on anda selge tagasiside õpilase käitumisele tunnis ja juhtida 

lapsevanema tähelepanu lapse käitumisprobleemidele koolis. Käitumiskaart avatakse 

õpilasele, kes ei allu kooli korrale vaatamata korduvatele suulistele või kirjalikele märkustele. 

Kaardi avamise algatab probleemiga kokkupuutuv pedagoog. HEV õppe koordineerija 

registreerib õpilase käitumiskaardi avamise IAJK. Õpetaja kirjutab seletavate märkuste 

lahtrisse kommentaari õpilase käitumisele kirjeldavalt, lühidalt, konkreetselt. Õpilane võtab 

lapsevanemalt kaardile allkirja ja esitab õpetajale. 

 
Vajadusel avatakse õpilasele, kellel esinevad vajakajäämised käitumis- ja sotsiaalsetes 

oskustes, käitumise tugikava (LISA 4). Tugikava koostamisse kaasatakse lapsevanemad ja 

kõiki kooli töötajad. Tugikava peab olema rakendatav kogu koolipäeva ulatuses. Käitumise 

tugikava toetub õpilase tugevatele külgedele, tema enda poolt püstitatud eesmärkidele. 
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Käitumise tugikava fikseeritakse IAJK-s. Kokkuvõte meetme tulemuslikkusest tehakse 

meeskonnatöö koosolekul. 

4. Loovtöö temaatika valik, juhendamise, töö koostamise ja hindamise põhimõtted 
 

Loovtöö sooritamine on põhikooli lõpetamise tingimuseks Põhikooli riikliku õppekava järgi 

õppivate õpilaste puhul. Lihtsustatud õppel õppivatel õpilastel on võimalus soovi korral 

loovtööd sooritada ja toimetulekuõppel õppivad õpilased ei soorita loovtööd. Loovtöö on 

juhendatud õppeprotsess, mille käigus rakendab õpilane iseseisva töö oskusi ja omandatud 

teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.  

 

4.1. Loovtöö korraldamise põhimõtted 

III kooliastmes korraldab põhikool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva ja õppeaineid 

lõimiva loovtöö, milleks on õpilasuurimus, projekt, kunstitöö vmt. Loovtöö üldisema 

temaatika valib kool, täpsema teemavaliku teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii 

individuaalselt kui ka kollektiivselt rühmatöö põhimõttel.  
     

 4.2. Loovtöö korraldamine ja teema valimine 

Loovtöö koostamise alguses kinnitab direktor käskkirjaga  
 loovtöö üldise korralduse koordineerija, kelle ülesandeks on loovtöö 

koostamisprotsessi juhendamine ja jälgimine 

 õpilased, kes loovtöö sooritavad 
 loovtöö teema(d) 
 loovtöö koostamise perioodi ja esitamise tähtaja 
 loovtöö vormistamise juhendi  
 hindamise alused 

 
Hiljemalt 2 nädalat enne loovtöö kaitsmist kinnitab direktor käskkirjaga 

 loovtöö kaitsmise aja  
 loovtöö hindamiskomisjoni liikmed 
 loovtöö kaitsmise põhimõtted 

 
Loovtöö üldteemaks on tervis ja/või tervislik toitumine, mille aluseks on läbiv teema kooli         

õppekavas ja tervistedendava kooli üks põhiväärtustest. Põhjendatud korras (nt. uus 

teadmine ja oluline väärtus õpilasele ja koolile) on lubatud ka teisest üldteemast lähtumine. 

Loovtöö täpsema teemavaliku teevad õpilased individuaalselt või rühmas loovtöö juhendaja 

poolt etteantud tähtajaks. Loovtöö üks osa on kirjalik, teine praktiline. 

 

4.3. Õpilaste juhendamine 
Juhendamine toimub 1-2 korda kuus või tihedamini vastavalt vajadusele, juhendamise ajad 

lepitakse juhendajaga eraldi kokku. Õpilasel on õigus saada abi kõikidelt aineõpetajatelt 

võimalusel ainetundide ajal või kokkuleppelistel konsultatsiooniaegadel. Suurem osa on 

iseseisval tööl. 
      



22 
 

4.4. Loovtöö vormistamine 
Loovtöö vormistatakse A4 lehtedele ja köidetakse kiirköitjasse. Loovtöö koosneb esilehest, 

sisukorrast, põhiosast, kokkuvõttest, kasutatud kirjanduse loetelust, lisadest ja praktilise töö 

kirjeldusest. Töös eristatakse üldisi pealkirju ja alapealkirju, leheküljed nummerdatakse, 

kasutatakse korrektset viitamist. Arvutisse vormistamisel jälgitakse, et šrift oleks Times 

New Roman, kirja suurus 12, reavahe 1,5, loetelud on nummerdatud. Kogu töö pikkuseks 

on rühmatöö puhul 15-25 ja individuaalse töö puhul 10-15 lehekülge ilma lisadeta.  
      

4.5. Loovtöö esitlemine ja kaitsmine 
Loovtöö kaitsmisele pääseb õpilane, kes on kokkulepitud ajaks esitanud juhendajale  

nõuetekohaselt vormistatud loovtöö kirjaliku osa ja praktilise töö kirjelduse. Mitme autori 

puhul osalevad loovtöö kaitsmisel kõik rühma liikmed. Loovtööd esitletakse suulise 

ettekandena, rühma puhul on iga liikme ettekande aeg 10-15 minutit. Kokku on suulise 

ettekande ajaks rühmale ette nähtud maksimaalselt 45 minutit. Ettekanne on kokkuvõttev 

ettevalmistatud esitlus, (nt PowerPointis vm). Praktiline osa on valmiskujuline (eelnevalt 

valmis tehtud) või kohapeal teostatav (ajaliselt kuni 45 minutit). Maksimaalselt kestab 

loovtöö kaitsmine esitluse ja praktilise osa näol 2x45 minutit. 
       

4.6. Loovtöö hindamine 
Hinnangu saavad kirjalik töö, praktiline osa ja esitlus, mille põhjal annab 3-liikmeline 

hindamiskomisjon koondhinnangu. Hindamiskomisjoni kuuluvad loovtöö juhendaja, 

klassijuhataja ja aineõpetaja. Rühmatöö puhul saab iga liige individuaalsed hinnangud. 

 
Hinnang antakse teemale vastavuse eest, töö mahule ja loogilisele ülesehitusele, ajakava 

järgimisele, vormistuse korrektsusele, esitluse käigule, esitlusel peamise väljatoomise eest, 

näitlikustamisele, kontaktile kuulajatega, praktilise osa teostuse ja üldmulje eest. Hindamisel 

täidab iga komisjoni liige iga õpilase kohta hinnangulehe (LISA 5). 

 

5. Õpilaste arengu ja õppimise toetamine ning hindamise korraldus  
 
Õpilaste hindamise korraldus sätestab kooli õpilaste õpitulemuste (teadmiste ja oskuste), 

käitumise, hoolsuse, kujundava, sõnalise hindamise,  välishindamise, individuaalse õppekava 

puhul hindamise erisuste, hinnangulehtede täitmise, lihtsustatud õppe õpilaste testimise, 

hinnete ja hinnangute alusel õpilase järgmisesse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle, 

klassikursuse kordama jätmise põhimõtted. Kooli õpilaste hindamise korralduse aluseks on 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 29, Põhikooli riikliku õppekava § 19-23 ja Põhikooli 

lihtsustatud riikliku õppekava lisa 1 lg 5 ja lisa 2 lg 5.    

 

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle analüüsimine ja 

tagasiside andmine. Hindamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, hindamisvahendeid ja 

viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. Hindamisse kaasatakse ka 

õpilane, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide 

alusel hinnata ning tõsta õpimotivatsiooni. 
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5.1. Hindamise eesmärk 

    5.1.1. Õpitulemuste hindamine: 
 annab teavet ja tagasisidet õpilaste õpiedukusest; 
 on aluseks õpetaja tegevusele õpilase õpetamisel ja individuaalse arengu toetamisel; 
 toetab õpilase arengut, innustab ja suunab õpilast sihikindlamalt õppima; 
 suunab õpilase enesehinnangu kujunemist ja on abiks edasise haridustee valikul; 
 annab aluse õpilase järgmisesse klassi üleviimiseks ning põhikooli lõpetamise 

otsuse tegemiseks. 

 
    5.1.2. Käitumise ja hoolsuse hindamine: 

 motiveerib järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme;  
 suunab õpilast täitma kooli kodukorra nõudeid ja õpikohustusi. 

 

5.2. Hindamisest teavitamine 

5.2.1. õpitulemuste ja käitumise ning hoolsuse hindamise/hinnangu andmise põhimõtteid 

ja korda tutvustab õpilastele ja nende vanematele/eeskostjatele klassiõpetaja õppeaasta 

algul, peamiselt peale 1.septembri aktust, esimesel lastevanemate klassikoosolekul ja 

vajadusel jooksvalt; 

5.2.2. õpilasel ja tema lapsevanemal/eestkostjal on õigus saada jooksvat teavet hinnete 

või hinnangute kohta aineõpetajalt ja klassijuhatajalt, samuti selle kohta, milline hinne 

või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele või hinnangule; 

5.2.3. protsessihinded/hinnangud ja arvestuslikud hinded tehakse lapsevanemale 

teatavaks õpilaspäeviku ja stuudiumi kaudu, kokkuvõtvad hinded/hinnangud 

klassitunnistuse ja stuudiumi kaudu, lapsevanema soovil esitab õpetaja lapsevanemale 

tutvumiseks jooksvate hinnete hinnetelehe. 

      

5.3. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis kasutatakse riikliku õppekava ja lihtsustatud 

õppekava I           kooliastme klassides sõnalist hindamist. Sõnaline hindamine keskendub 

eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab 

võimalikult täpselt õpilase tugevaid ja arendamist vajavaid külgi ning sisaldab ettepanekuid 

edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.  

Kaks korda aastas (jaanuar; juuni) annab klassi- või aineõpetaja põhjaliku sõnalise 

tagasiside õpilase arengu kohta stuudiumis ja kooliaasta lõpus paberkandjal. RÕK ja LÕK 

II-III kooliastmes rakendatakse eristavat hindamist, tähelise  hindamise skaala meetodil 

koos sõnalise tagasiside andmisega.  

Kokkuvõttev hindamine samuti kaks korda aastas (jaanuar; juuni). RÕK ja LÕK 

õppekavade puhul rakendatakse läbivalt igas kooliastmes oskusainete hindamisel (kehaline 

kasvatus, muusika, rütmika, kunstiõpetus, käsitöö ja tööõpetus) mitteeristavat 

hindamismeetodit (arvestatud, mittearvestatud), mille juurde kuulub töö sisu ja õppijat 

suunav selgitav tagasiside.  

Toimetulekuõppes rakendatakse kõikides õppeainetes läbivalt igas kooliastmes 

tähekombinatsiooniga kujundavat hindamist õpilase toimetuleku hindamiseks. 

Kokkuvõtted hindamine toimub kaks korda aastas (jaanuar; juuni) ja mitteeristava 

hindamise meetodil (arvestatud, mittearvestatud). 

5.3.1 Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ §-29 lõige 3 järgi kasutatakse Põhikooli I ja II 
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kooliastmes õpilase hindamisel kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline 

ekvivalent. 

5.3.2 1.–3. klassis märgitakse stuudiumisse sõnalised hinnangud jooksvalt kogu õppeaasta 

vältel vähemalt kolm (3) korda poolaasta jooksul. 

5.3.3 1.–3. klassi õpilase koolist lahkumisel teisendatakse sõnalised hinnangud numbrilisse 

skaalasse vastavalt „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ §-29 lõige 2 sätestatule. 4.–9. klassi 

õpilase koolist lahkumisel teisendatakse tähelised hinded numbrilisse skaalasse vastavalt 

„Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ §29 lõige 2 sätestatule. 

5.3.4 Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse II-III kooliastmes skaalat „A“–„F“, 

millele lisatakse õppeainete õpiväljunditest lähtuv sõnaline hinnang. Õpetaja kannab 

arvestusliku tulemuse koos sõnalise hinnanguga stuudiumisse vähemalt 3 korda poolaasta 

jooksul. 

5.3.5 Põhikooli lõputunnistusele kandmiseks teisendatakse tähelised hinded  viiepalli süsteemi. 

 

5.3.6. Hindamise skaala 

 

Täheline 

hindamine  

Protsentuaalne 

arvestus (%) 

Sõnalise 

hinnang 

kirjeldus Teisendamine 

A 
90–100%  suurepärane Õpilase teadmised ja oskused 

ületavad ainekavas nõutut või 

lahendus/idee on unikaalne ja õige 

või lähenemine on silmapaistvalt 

huvitav, isikupärane ja originaalne. 

5 

B 
80–89% väga hea Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus vastab täiel määral 

õppekava nõuetele, kuid selles on 

mõni väiksem ebatäpsus, puudus või 

antud kontekstis ebaoluline viga. 

4 

C 
70–79% hea Õpilase suuline vastus (esitus), kirjalik 

töö, praktiline tegevus või selle 

tulemus on üldiselt õppekava nõuetele 

vastav, kuid selles esineb väiksemaid 

puudusi ja vigu või ei ole töö täielik. 

4 

D 
60–69%  rahuldav Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus on üldiselt õppekava 

nõuetele vastav, kuid selles esineb 

mõni tõsine puudus või viga. Õpitu 

praktilises rakendamises jääb 

mõningal määral puudu 

iseseisvusest – õpilane vajab 

juhendamist ja 

suunamist. 

3 

E 
 50–59% piisav Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus näitavad, et õpilane on 

3 
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omandanud õppekavas nõutavad 

põhiteadmised ja -oskused, kuid 

esineb tõsiseid puudusi ja vigu. 

Praktilises rakendamises vajab 

õpilane pidevat juhendamist ja 

suunamist. 

F 
alla 50% nõrk Õpilase suuline vastus (esitus), 

kirjalik töö, praktiline tegevus või 

selle tulemus on vähesel määral või 

üldse mitte õppekava nõuetele 

vastav, selles esineb olulisi 

puudusi ja vigu. Õpilane ei suuda 

oma teadmisi rakendada. 

2 

 

5.3.7 Õpetaja lähtub nii suulise kui ka kirjaliku kirjeldava hinnangu andmisel õppekavas 

toodud õpitulemustest. Hinnangutes tuuakse esile õpilase edusammud ning juhitakse 

tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning vajakajäämistele teadmistes. 

5.3.8 Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele. 

5.3.9 Õpitulemuste omandamist kontrollivate tööde aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste 

õppeainete õpetajatega stuudiumi kontrolltööde plaanis. 

5.3.10 Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne 

kontrolltöö toimumist. 

5.3.11 Järgmist hindelist tööd ei korraldata enne, kui eelmise töö hinne on õpilastele            teatatud 

ja stuudiumisse kantud. 

 

 

5.4 Järelevastamise ja järeltööde korraldus 

Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust 

on hinnatud tähega „F“ – „nõrk“ või on tulemus jäänud välja panemata antakse õpilasele 

kokkuleppel õpetajaga kahe nädala jooksul võimalus järelvastamiseks või järeltöö 

sooritamiseks. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise  aja ja vormi määrab aineõpetaja. 

 

Kui õpilane on töö toimumise ajal puudunud põhjuseta või on mõjuva põhjuseta  loobunud 

töö tegemisest, otsustab tulemuse ja järeltöö sooritamise aineõpetaja. 

 

Poolaasta viimasel nädalal üldjuhul järelvastamist ei võimaldata, välja arvatud 

erikokkuleppel õpetajaga. 

 

5.5 Kujundav hindamine 

Kujundava hindamise all mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ning antakse tagasisidet 

õpilase seniste tulemuste ja vajakajäämiste kohta, innustatakse ja kavandatakse edasise 

õppimise eesmärgid. Kujundav hindamine keskendub eelkõige  õpilase arengu võrdlemisele 

varasemate saavutustega. 
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Õppetunni vältel saab õpilane nii suulist kui kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

ainevaldkonda puudutavate õpitulemuste kohta. 

 

Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke  

püstitada ning õppimist eesmärkide alusel analüüsida ja tõsta õpilase õpimotivatsiooni. 

 

5.6 Toimetuleku õpilaste hindamine 

Tähekombinatsiooniga kujundava hindamise all mõistetakse õppe kestel toimuva hindamist, 

mille käigus analüüsitakse õpilase võimekust, oskusi, hoiakuid vastavalt koostatud IÕK-le. 

Sõnalise hinnangu toel antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ja vajakajäämiste kohta, 

innustatakse ja kavandatakse edasise õppimise eesmärgid. 

Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele varasemate  saavutustega. 

Õppetunni vältel saab õpilane nii suulist kui kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja 

ainevaldkonda puudutavate õpitulemuste kohta. 

 

Tähekombinatsiooniga kujundavat hindamist kasutatakse toimetulekuõppes läbivalt igas 

kooliastmes ning kõikides õppeainetes, tähekombinatsiooni selgitused: 

 

Kujundava hindamise tähis Selgitus 

THT Tuleb hästi toime 

TT Tuleb toime 

TTS  Tuleb toime sõnalise abiga 

TTE Tuleb toime eeskuju või näidise järgi 

TTK Tuleb toime koostegevusel 

ET Ei tule toime (vajab IÕK ülevaatamist ja parendamist) 

 

 

5.7 Kokkuvõtva hindamise põhimõtted 

Kokkuvõtva hindamise aluseks on poolaasta hinnangute või tähelise hindamise („A“ – 

„F“ koos sõnalise hinnanguga) tulemus. 

 

Poolaasta täheline hinne („A“ – „F“ koos sõnalise hinnanguga) või hinnang pannakse  välja 

poolaasta lõpul antud õppeperioodi jooksul saadud tähtede või hinnangute alusel. Aasta 

täheline hinne („A“ – „F“) või kokkuvõttev aastahinnang pannakse välja enne õppeperioodi 

lõppu. Õpetaja peab arvestama kokkuvõtva tähe või hinnangu panekul järele vastatud 

õppeülesannete puhul saadud paremat tulemust. 

 

Toimetuleku kokkuvõttev hinne arvestatakse arvestatuks või mitte arvestatuks õppija 

poolaasta jooksvate hinnangute põhjal; 
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Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aasta täheline hinne või 

hinnang välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 

 

Õpilasele, kes on koolist pikemat aega puudunud ja ei ole poolaasta lõpuks nõutavaid 

hinnatavaid ülesandeid täitnud, kokkuvõtvat poolaasta tähelist hinnet või hinnangut välja ei 

panda. Talle antakse võimalus need ülesanded täita õpetajaga kokkulepitud ajal 

õppeperioodi lõpuni. Õppeaine poolaasta täheline hinne või hinnang pannakse välja pärast 

nõutavate ülesannete täitmist või mittetäitmist. 

 

9. klassi õpilasele pannakse aasta tähelised hinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja 

arvatud õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle. Põhikooli 

lõputunnistusele kandmiseks teisendatakse tähelised hinded viiepallisüsteemi, vaata p 5.2 lg 

3. 

 

5.8 Käitumise ja hoolsuse hindamine 

 

▪ 1.– 3. kooliastmes hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust. 

▪ Klassiõpetaja hindab oma õppijaid kokkuvõtlikult kõikide ainetundide põhjal 

klassijuhataja stuudiumisse. 
 

Käitumishinne Selgitus  

eeskujulik hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- 

ja kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas 

olukorras, kes täidab kooli kodukorra nõudeid 

eeskujulikult ja järjepidevalt. 

hea hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli 

kodukorra nõudeid. 

rahuldav hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib 

üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab 

kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud 

eksimusi, mistõttu ta vajab pedagoogide ja 

lastevanemate tähelepanu ja suunamist. 

mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra 

nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme, ei allu õpetajate ega lastevanemate 

nõudmistele; korduva põhjuseta puudumise korral 

või üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise 

käitumise eest. 
 

Käitumise poolaasta hindeks pannakse “mitterahuldav” kooli õppenõukogu otsuse  alusel. 

Selleks esitab klassijuhataja õppenõukogule põhjenduse, milles on arvestatud eri osapoolte 

seisukohti (tugispetsialistid, abiõpetajad, aineõpetajad, klassikaaslased). 
 

Hoolsuse hinne Selgitus  

eeskujulik hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetes alati 

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid 

võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel 

püüdlik, hoolas, iseseisev, ilmutab omaalgatust ja 

viib alustatud tööd lõpuni 
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hea hinnatakse õpilast, kes suhtub õppimisse ja 

ülesannetesse kohusetundlikult, on iseseisev ja 

hoolikas ning õpib oma võimete kohaselt. 

rahuldav saab õpilane, kes üldiselt täidab oma ülesandeid ja 

muid kohustusi, kuid ei ole piisavalt järjekindel ega 

õpi kõiki aineid oma tegelike võimete ja 

arengutaseme kohaselt. 

mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, 

suhtub õppimisse ja ülesannetesse lohakalt ja 

vastutustundetult, ei täida tundides õpetajate 

nõudmisi, jätab sageli tegemata oma kodused 

õppeülesanded ning muud ülesanded koolis ja kodus 
 

▪ Hoolsuse hindamise aluseks on suhtumine õppimisse ja ülesannetesse, tema 

kohusetunne, töökus, järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

▪ Käitumis- ja hoolsushinded märgitakse stuudiumisse, käitumishinne ka  

õpilasraamatusse. 

▪ Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- 

ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase  suhtumine 

õppeülesannetes: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

 

 

5.9 Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

 
Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus arvestuslikke ja kokkuvõtvaid hindeid ning 

kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid vaidlustada ja taotleda nende muutmist 10 päeva jooksul 

pärast hinde/ hinnangu teada saamist. 

Õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi lahendab kool õpilase või lapsevanema 

kirjaliku taotluse alusel. Eriarvamuste ja vaidlusküsimuste lahendamiseks moodustatakse 

komisjon, kuhu kuuluvad aineõpetaja, klassijuhataja, direktor, õppejuht ja vajadusel lapsega 

tegelevad tugispetsialistid (nt logopeed, eripedagoog); 

 
Direktor teavitab otsusest kirjalikult  taotluse esitajat 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse 

vastuvõtmist; 

 
Kui õpilane või lapsevanem ei ole kooli otsusega nõus, võib ta pöörduda Tallinna Laagna 

Lasteaed-Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku 

poole viie tööpäeva jooksul alates otsusest teadasaamisest. 

 

 

5.10. Õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle, klassikursust kordama 

jätmine ja põhikooli lõpetamine 

 
Õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmise ning 

põhikooli lõpetamise otsustab õppenõukogu tähelise hindamise korral aastahinnete alusel, sõnalise 



29 
 

hindamise korral hinnangute alusel. Õpilase üleviimine järgmisse klassi otsustatakse enne 

õppeperioodi lõppu. 

5.10.1 kõik toimetulekuõppel õppivad õpilased viiakse üle järgmisse klassi; 

5.10.2 õpilane viiakse üle järgmisse klassi olenemata käitumise aastahindest; 

5.10.3 täiendavale õppetööle jäetakse põhikooli õpilane õppeaine(te)s, milles tema teadmised ja 

oskused vastavad hindele „nõrk“ või „puudulik“ või on aastahinne välja panemata, et ta saavutaks 

õppekava nõutavad õpitulemused. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne 

õppeperioodi lõppu. Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane pärast õppeperioodi lõppu õppenõukogu 

otsusega 5 – 10 õppepäevaks (õppepäeva pikkus on kuni 5 tundi) kuni 30. juunini; 

5.10.4 täiendavale õppetööle jäetud õpilane täidab õpetaja juhendamisel spetsiaalseid ülesandeid 

ainevaldkondades, milles tema teadmised ja oskused on hinnatud “mitterahuldavaks”, ülesandeid 

kontrollitakse ja hinnatakse, tulemused kantakse stuudiumisse, õppeaine aastahinne pannakse välja 

pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi;  

5.10.5 enamasti viiakse pärast täiendavat õppetööd õpilane üle järgmisse klassi hiljemalt 31. augustiks; 

5.10.6 õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul (kaasates otsuse tegemisel õpilase või 

tema seadusliku esindaja ning kuulates ära tema arvamuse) jätta õpilase klassikursust kordama, kui 

õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne/hinnang „puudulik“ või „nõrk“, 

täiendav õppetöö ei ole tulemusiandnud/pole otstarbekas; 

5.10.7 õppenõukogu põhjendatud otsusega võib (kaasates otsuse tegemisel õpilase või tema 

seadusliku esindaja ning kuulates ära tema arvamuse) jätta klassikursust kordama õpilase, kellel on 

põhjendamata puudumiste tõttu kolmes või enamas õppeaines aastahinne ”puudulik” või ”nõrk” või 

mitterahuldav hinnang; 

5.10.8 põhikooli riikliku õppekavaga õppiv õpilane lõpetab kooli, kui õppeainete viimased 

aastahinded on vähemalt ”rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö (RÕK/LÕK) 

alusel õppiv õpilane) ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele, matemaatika 

eksami ning ühe eksami kooli/omal valikul; 

5.10.9 põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja 

õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

• kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

• kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine 

viimane aastahinne. 

5.10.10 haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel 

vastavalt seadusandlusele; 

5.10.11 lihtsustatud õppes väljastatakse õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus õpilasele, 

kelle viimased aastahinded kõikides õppeainetes on vähemalt „rahuldavad” ning kes on sooritanud 

eesti keele ja matemaatika koolieksami ning kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud 

õppeaine koolieksami. Kooli valitud eksami õppeaine ja vormi määrab kooli direktor ning teeb selle 

põhikooli lõpetajale ja tema seaduslikule esindajale teatavaks hiljemalt jooksva õppeaasta 1. 

veebruariks. 

5.10.12 toimetulekuõppes väljastatakse õppenõukogu otsuse alusel põhikooli lõputunnistus õpilasele, 

kes on läbinud temale koostatud individuaalse õppekava. 

5.10.13  lisa-aastaid ja lisaõpet on selgitatud punktis 2.3. 

 

 

5.11. Õpilaste välishindamise süsteem    

 

Õpilaste välishindamise süsteemiks on üleriigilised tasemetööd ja põhikooli lõpueksamid. 

5.11.1 õpitulemuste välishindamise eesmärgid on hinnata õpitulemusi kooliastmete lõpus vastavalt 

riiklike õppekavade nõuetele, anda koolile ning õpetajale võimalus hinnata oma õpilaste õpitulemusi 

üleriigilisel taustal ja tulemuste põhjal teha vajalikke ümberkorraldusi õppeprotsessis; 
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5.11.2 riiklikud tasemetööd on õppeaine või ainevaldkonna ülesannetest koosnevad 

hindamisvahendid, mida Haridus- ja Noorteamet iga-aastaselt riikliku õpitulemuste välishindamise 

osana korraldab. Tasemetöödega saadakse riikliku õppekava eesmärkidest lähtudes tagasisidet 

õpilaste õpitulemustest erinevates ainevaldkondades põhikooli esimeses, teises ja kolmandas 

kooliastmes. 

5.11.3 riiklikud tasemetööd toimuvad reeglina 4. ja 7. klassi I poolaastal või 6. klassis II poolaastal. 

5.11.4 tasemetöö sooritavad kõik RÕK järgi õppivad õpilased aineõpetaja otsusel (v.a kui õpilane ei 

kuulu riikliku valimisse); 

5.11.5 individuaalse õppekava järgi õppiva õpilase tasemetööle tehakse märge ”õpib individuaalse 

õppekava järgi”; 

5.11.6 põhikooli koolieksamid toimuvad kolmes aines (eesti keeles, matemaatikas ja kolmandas, 

õpilase valitud aines), millega kontrollitakse riiklikus õppekavas põhikooli lõpetamiseks nõutava 

õppeainepädevuste omandatust, suutlikkust nõutavaid teadmisi reprodutseerida, uues olukorras 

rakendada, seostada teistes õppeainetes õpituga; 

 

6. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted ja tugiteenuste 

rakendamise korraldus 

 
HEV õpilaste õppekorralduse ja tugiteenuste rakendamise korraldus kirjeldab õpilaste juhendamise, 

abipersonali, tugispetsialistide ja huvitegevuse põhimõtteid, individuaalse jälgimise kaardi ja 

individuaalse õppekava täitmise aluseid. 

6.1 Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVKO) 

Kooli direktor määrab isiku(d), kelle ülesandeks on õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajaliku 

koostöö korraldamine tugispetsialistide, eriandega õpilaste juhendajate, lastevanemate ja õpetajate 

vahel. Lisaks koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist ja vajadusel on õpilase esindaja 

koolivälises nõustamismeeskonnas. 

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (edaspidi HEVKO): 

• toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ja kaardistab koostöös 

tugisüsteemi spetsialistide, aineõpetajate ja klassijuhatajaga (arvestades arenguvestluse otsuseid) 

abi vajavad õpilased ja esitab nimekirja kooli direktorile; 

• tagab koostöös õppejuhiga iga õppeaasta alguses ja õppeaasta jooksul EHIS-e registri nõuetele 

vastava täitmise õpilaste erivajaduste ning tugiteenuste osas; 

• koordineerib tugiteenuste koostööd koolis ja väljaspool kooli (rehabilitatsioonikeskused, 

turvakeskused, kohalike omavalitsuste tugiteenused/projektid, piirkonna politseid) ning leiab 

koolikorralduslikult ja lapsest lähtuvalt parimaid lahendusi; 

6.2 Põhimõtted 

6.2.1 Tugiteenused on õpilase õppimist toetavad teenused: õpiabi, tugiõpe, psühholoogi nõustamine 

ja abi, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, füsioterapeut, tegevusterapeut, loovterapeut, 

ravikehakultuur, pikapäevarühm, huvitegevus jms. 

6.2.2 Tugisüsteem on tugiteenuste kogum, mis koosneb õpilasele õppeprotsessis rakendatavatest 

tugiteenustest. Tugisüsteem toetab iga õpilase individuaalset arengut lähtudes järgmistest 

põhimõtetest: 

• varajane märkamine ja kohene tugiteenuste rakendamine; 

• soodsa arengukeskkonna loomine; 

• õpilase ja perekonna kaasamine, sh nõustamine, juhendamine, arenguvestlused jm; 
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• spetsialistide kaasamine, meeskonna ja võrgustikutöö korraldamine; 

• koostöö kooli pidajaga, sh täiendav rahastamine, spetsialistide palkamine jne. 

6.3 Töökorraldus 

6.3.1 Õpetajad jälgivad ja toetavad iga õpilase individuaalset toimetulekut õppesituatsioonis. 

6.3.2 Klassijuhataja koostöös HEV koordinaatoriga avab stuudiumis Õpilase individuaalse arengu 

jälgimise kaardi. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti teevad sissekandeid kõik õpilasega 

tegelevad õpetajad, spetsialistid ja terapeudid, kellele on selleks õigused antud. 

6.3.3 Õpetus-kasvatus põhikooli riikliku õppekava alusel õppivale liikumispuude, kõnepuudega või 

liitpuudega õpilasele kavandatakse esmalt erialaspetsialistide soovituste ja kooli vastuvõtukomisjoni 

otsuste alusel (liikumispuude korral neuroloogi või perearsti ja psühhiaatri tõendi, kõnepuude korral 

psühhiaatri ja logopeedi või mõne muu eriarsti tõendi). 

6.3.4 Õpetus-kasvatus lihtsustatud õppekava järgi õppivale õpilasele kavandatakse esmalt koolivälise 

nõustamismeeskonna otsuse ja soovituste alusel. 

6.3.5  Kui õpilasel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel, 

annab kool üldist tuge, milleks on lisajuhendamine (nt. õpirühm), tugispetsialistide teenused, 

vajadusel õpiabi individuaalselt või rühmas .  

6.3.6 Kui üldine tugi ei anna õpilase arenguks soovitud tulemusi tuleb tõsta toe määra. 

6.3.7 Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel rakendatakse õpilastele tõhustatud tuge või erituge. 

Sellisel juhul on õpilane käsitletav haridusliku erivajadusega õpilasena. 

6.3.8 Tõhustatud tuge rakendatakse õpilastele, kes oma püsiva õpiraskuse tõttu, psüühika- ja 

käitumishäire või mõne muu terviseseisundi või puude tõttu vajavad vähemalt üht järgmistest 

teenustest: 

• pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset õppekava ühes või mitmes aines; 

• pidevat tugispetsialistide teenust ja osaajaga õpet individuaalselt või rühmas, pidevat 

tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal, õpet eriklassis; 

6.3.9 Erituge rakendatakse õpilastele, kes tulenevalt tema raskest ja püsivast psüühika häirest, 

intellekti- või meelepuudest või liitpuudest vajab: 

• puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes 

osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal – või tervishoiuteenustega või 

mõlemaga, osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või 

õpet eriklassis. 

6.4 Õpilaste toetamise süsteem koolis 

I tasand - klassimeeskonna tegevus 

• hõlmab kõiki õpilasi. Klassi- ja aineõpetaja jälgib õpilast klassitöö tingimustes, diferentseerib 

ja individualiseerib õpetust vastavalt vajadusele. Klassis aitab tagada õpilaste toetamist 

abiõpetaja, isiklik abistaja, asendusteenistuja või  vabatahtlik; 

• klassi- ja aineõpetaja on esmane erivajaduse märkaja ja abistaja, kes kasutab tundides 

individuaalset ja diferentseeritud lähenemist, sobivat või kohandatud õppevara ja töövõtteid. 

Vajadusel osutab õpetaja 

täiendavat juhendamist (p 6.3.5). Õpetaja suhtleb perega, annab teada probleemsetest 

valdkondadest ja kasutusele võetud tugimeetmetest. Klassi/aineõpetaja teeb järjepidevat 

koostööd abiõpetaja, tugispetsialistide ja teiste kooli töötajatega, et tagada jõukohane õpe igale 

õpilasele; 

• abiõpetaja töötab klassis klassi- või aineõpetaja juhendamisel tagades individuaalse 

lähenemise, alarühmatöö klassis, abi eneseteenindamisel. Abiõpetaja osaleb pedagoogide 

nõupidamistel, õppenõukogu töös, meeskonnatöös ja arenguvestlustel. Abiõpetaja aitab koostada 

õpilastele sobivaid õppematerjale; 
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• isiklik abistaja (tugiisik) ei ole kooli töötaja, vaid on KOV poolt koostatud juhtumiplaani alusel 

õpilasele määratud isik, kes tagab konkreetsele õpilasele abi eneseteenindamisel ja õppetöös 

täites õpetaja poolt koostatud tunnikava ja korraldusi; 

• võimalusel osaleb õppetöös vabatahtlik või asendusteenistuja. Asendusteenistuja tagab 

eelkõige füüsilise abi eneseteenindamisel ja individuaalse abi õppetöös õpetaja juhendamisel. 

Vabatahtlik osaleb 

õppekasvatustöös rikastades ja mitmekesistades meie õppekeskkonda, viib läbi erinevaid 

huvitegevusi ja üritusi; 

• õpilaste juhendamise eesmärk on tagada puudumistest, erivajadustest vm tingitud 

individuaalne lähenemine ja abi, et aidata õpilasel ületada õpiraskused. Kool tagab õpilasele, kel 

tekib vajadus või ajutine 

mahajäämus, täiendava pedagoogilise juhendamise lisaks ainetundides ka väljaspool õppetunde 

(õpirühmas, klassi- ja aineõpetaja konsultatsiooniaegadel, pikapäevarühmas kodutööde 

tegemisel); 

 

Koostegevus klassis: 

• õpilase esmane toetamine ainetunnis (diferentseeritud õpilaste erinevaid võimeid arvestav 

õpetamine ja hindamine); 

• konsultatsioonitunnid (aineõpetaja juhendatud konsultatsioon enamasti enne eksamit või enne 

suuremat kontrolltööd); 

 tugiõppetunnid (aineõpetaja regulaarne tunniväline tegevus mingis konkreetse aines või 

valdkonnas ajutise mahajäämuse korral) 

 

Teine tasand - kooli spetsialistide tegevus 

• hõlmab koolisisese tugisüsteemi raames spetsialistide abi seda vajavatele õpilastele, vajadusel 

meeskonnatööd, mida juhib HEV õppe koordineerija; 

• Õpiabirühm (õpilasele vajaliku toe pakkumiseks moodustatakse õpiabi- või tasemerühmi, töö 

sisu lähtub õpilase vajadustest ja on ajaliselt piiritletud ning töö planeerimisel järgitakse HEVKO, 

koolivälise nõustamismeeskonna või mõlema soovitusi); 

• Logopeedi teenus õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega 

õpilaste väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva 

suhtluskeskkonna soovitamine; õpetajate toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime 

arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel; 

• Eripedagoogi teenus (peenmotoorika ja kognitiivsete oskuste arendamine, õpi- ja 

mänguoskuste arendamine, õpiabi eesti keeles, matemaatikas või teistes põhiainetes;) 

• Koolipsühholoogi teenus on õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut 

mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse 

tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, 

õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, 

vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute 

tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist 

väljatulekuks toe korraldamisel; 

• Sotsiaalpedagoogi teenus (kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase 

tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine läbi last ümbritseva võrgustiku). Sotsiaalpedagoogi 

ülesandeks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet 

takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja 

toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate 

probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine; 

• Loovteraapiates (loovteraapia, muusikateraapia vm.) kasutatakse loovtegevusi teraapia 

eesmärkide saavutamiseks (õpilaste arengu ja toimetuleku toetamine läbi loova tegevuse ja 

loovteraapia meetodite, tehnikate ja põhimõtete). Tegeletakse eneseväljenduse, eneseteadlikkuse 
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ning läbi edukogemuse enesekindluse toetamisega. Eelkõige on fookuses õpilase vaimse tervise 

igakülgne toetamine, sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste ning sensoorsete ja motoorsete 

oskuste arendamine. Loovteraapiates on olulisel kohal terapeutiline suhe, milles parandada ja 

teadvustada füüsilist, vaimset ja emotsionaalset heaolu; 

• Massaaži teenus (korrigeerib lihastoonust, parandab kudede hapnikuga varustatust ja eemaldab 

organismist toksiine, kiirendab ainevahetust, taastab energiat, toimub kuuridena); 

• Füsioteraapia/ravivõimlemine (võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste 

liikuvusulatuse ja lihaste jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, 

kompenseerimine, valu leevendamine). Tegeletakse abivahendite valiku ja sobitamisega, 

asendravide soovitamise, liikumisaktiivsuse ning harjutuskava (või harjutuste vara) koostamise 

ja selle järgimise toetamisega. Füsioteraapia/ravivõimlemine (asendab liikumispuuetega õpilastel 

õppekavas ettenähtud kehalise kasvatuse tunde, tunnid toimuvad basseinis või ravivõimlemise 

kabinetis). Teenust osutatakse ka vajaduspõhiselt õpilastel, kes osalevad kehalise kasvatuse 

tunnis; 

• Tegevusteraapia (iseseisvuse suurendamine eesmärgipäraste tegevuste kaudu, keskkonna 

kohandamine ja abivahendite soovitamine). Tegevusteraapia keskendub igapäevaelu ja 

iseseisvumise arendamisele läbi mänguliste ja arendavate tegevuste. Keskendutakse 

kognitiivsetele, psühhosotsiaalsetele ja sensomotoorsetele oskustele; 

• Pikapäevarühm (järelvalve ning pedagoogiline juhendamine ja suunamine õppest vaba aja 

sisustamisel, koduste õppeülesannete täitmisel ning sotsiaalsete oskuste arendamine); 

• Huvitegevus (huvide ning sotsiaalsete oskuste arendamine, eduelamuse pakkumine); 

• Individuaalne õppekava (loob tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks: kool 

võib teha kokkuleppel lapsevanematega õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, 

õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas; kui muudatuste või kohandustega kaasneb 

nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga 

või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele 

koostada riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel individuaalne õppekava; 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 koolivälise nõustamismeeskonna 

soovitusel; kõikidele toimetulekuõppel olevatele õpilastele koostatakse individuaalne õppekava; 

Individuaalse õppekava koostamisel kaasatakse õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul 

vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste. Hindamise aluseks on individuaalses 

õppekavas püstitatud eesmärgid, arvestades õpilase võimekust ja õpimotivatsiooni; 

• Käitumise tugiplaan (toetab õigete käitumisharjumuste kujunemist, mittesoovitavate 

käitumisharjumuste ohjamist); 

• Meditsiiniteenuse pakkumine koostöös Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid (tagada kooliõe ja 

arst-nõustaja koolitervishoiuteenus õpilastele: tervisliku seisundi jälgimine, tervisliku eluviisi 

kujundamine, haigestumiste ja krooniliste haiguste väljakujunemise ennetamine, meditsiiniliselt 

põhjendatud õppekoormuse rakendamise jälgimine, tervisliku keskkonna loomises osalemine 

ning vajadusel vältimatu abi osutamine). 

 

 

 

 

Kolmas tasand - koolivälised uuringud ja soovitused 

Kooliväliste tugisüsteemide kaasamine HEV õppe koordineerija eestvedamisel. Kui koolis rakendatud 

tugiteenused ei osutunud tulemuslikuks, suunatakse lapsevanem täiendavatele koolivälistele 

uuringutele (Tallinna õppenõustamiskeskusesse spetsialistide esimese tasandi nõustamine), 
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täiendavatele meditsiinilistele uuringutele. Vajadusel kaasatakse kohaliku omavalitsuse spetsialistid, 

tehakse koostööd rehabilitatsioonikeskustega, Haridus- ja Noorteameti Tallinna Rajaleidja büroo 

nõustamismeeskonnaga jm). Koostöö erialaarstiga toimub lapsevanema vahendusel, vajadusel 

koostatakse eriarsti jaoks kokkuvõte õpilase käitumisest, õppimisest ja toimetulekust.  

Kokkuvõte koostatakse klassijuhataja, -õpetaja ja tugispetsialistidega koostöös ja saadetakse HEV 

õppe koordineerijale elektrooniliselt kokkulepitud ajaks. Eriarstilt saadud otsusest teavitab  

lapsevanem klassijuhatajat või HEV õppe koordineerijat.  

Vajadusel soovitab kooliväline nõustamismeeskond õpilasele sobiva õppekava ja vajaliku toe määra. 

Kool rakendab meetmed tingimuste kokkuleppimisel ja lapsevanema nõusolekul.  

Koolil on õigus õpilase huvides pöörduda lastekaitsespetsialisti poole. 

 

6.5 Tugispetsialistide töökorraldus 
 

6.5.1 Septembri kaks esimest nädalat (kuupäev kokkuleppel juhtkonnaga) on tugispetsialistidel 

klasside ja uute lastega (sh need, kes ei ole varem teenusel käinud) tutvumise, hetkeolukorra ja 

vajaduste määratlemise aeg. Koostöös HEV-koordinaatori, klassi-ja aineõpetajate, teiste 

tugispetsialistidega analüüsitakse konkreetse õpilase/grupi/klassi võimalusi osalemaks tugiteenusel. 

6.5.2 Tugimeeskonnast moodustub komisjon, mis määrab õpilased kooli tugiteenustele/tugitundidesse. 

Tugimeeskond lähtub eelkõige koolivälise nõustamismeeskonna otsustest, kooli 

vaatlustest/vajadustest ja väljastpoolt kooli saadavate tugiteenuste mahust. 

6.5.3 Tugispetsialisti tund lisatakse õpilase/klassi tunniplaani ja sellest teavitab vanemaid 

klassiõpetaja või tugispetsialist. 

6.5.4 Tugispetsialistide tundides osalemiseks tuleb lapsevanematel täita kirjalik nõusoleku vorm (Lisa 

6). 

6.5.5 Vastavalt loodud tunniplaanile alustatakse individuaal -ja grupitööd septembri kolmandast 

nädalast. Tugispetsialistide tunnid toimuvad regulaarselt (1-3x nädalas või üle nädala) ühe õpilase 

kohta poolaasta või terve õppeaasta vältel (või vastavalt vajadusele). 

6.5.6 Tugispetsialistid pakuvad vähemalt kord nädalas konsultatsiooni aega (eelneval kokkuleppel) 

kogu kooliperele (sh. õpilased ja lapsevanemad). 

6.5.7 Tugiteenused lõppevad maikuu viimase täisnädalaga, millele järgneb tugispetsialisti koostöö 

klassimeeskondadega, analüüs, kokkuvõtete tegemine, tagasisidestamine. 

6.5.8 Tugispetsialist teeb läbi õppeaasta koostööd õpetajate, lastevanemate ja teiste 

spetsialistidega. Vajadusel nõustab neid, täidab IAJK tugispetsialisti osa, osaleb vajadusel 

arenguvestlusel, meeskonnatöös. 

6.5.9 Tugispetsialist täidab Stuudiumit, kus on ülevaade jooksvast tööst ja koostab tööplaani, mis 

koosneb tugi vajavate laste nimekirjast, töögraafikust, tunniplaanist ja tööplaanist. 

6.5.10 Lisaks eelnevale omab tugispetsialist isiklikku tööpäevikut, mis sisaldab detailset tunni 

analüüsi. Tugispetsialisti isiklik tööpäevik on konfidentsiaalne. 

6.5.11 Tugispetsialistid õpilasi ei hinda (v.a füsioterapeut/ravivõimlemise õpetaja juhul kui 

asendatakse kehalise tund füsioteraapiaga). Tagasisidet annab tugispetsialist kokkuvõttena IAJK-s. 

Tugiteenuste kokkuvõttes analüüsitakse õpilase tugevaid ja arendamist vajavaid külgi, 

arengudünaamikat ja planeeritakse edasine  tegevus. 

6.5.12 Füsioterapeut ja ravivõimlemise õpetaja, kes annab õppijale IÕK alusel teenust kehalise 

kasvatuse tundide asemel, hindab õppijat kujundava hindamise põhimõttel. 

6.5.13 Lähtuvalt eelnevast kavandatakse: tugiteenuste lõpetamine, tugiteenuste jätkamine samal või 

tõhusamal viisil, täiendavate uuringute teostamine, tugiteenuste vahetamine või pöördumise 
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soovitamine koolivälisesse nõustamismeeskonda. Tagasisidet antakse lisaks vajaduspõhiselt 

õppeaasta jooksul õpilasele, lapsevanemale ja klassiõpetajale. 

6.5.14 Tugispetsialistid lähtuvad oma töös eriala ühingute eetikakoodeksitest ja 

ametijuhenditest/kutsestandarditest. 

6.5.15 Koolis pakutavad tugiteenused on sõltuvuses kooli rahalistest võimalustest ja on õppeaastati 

erinevad. Tõhustatud ja erituge vajava õpilase õpetamisel klassis peab arvestama koolivälise 

nõustamismeeskonna soovitusi. 

 

6.6 Arenguvestluse pidamise alused ja kord 

 

Arenguvestluste läbiviimise aluseks on arenguvestluste läbiviimise kord (LISA 2). 

 

Arenguvestluse osapooled: 

• Õpilane 

• Lapsevanem või seaduslik esindaja 

• Klassijuhataja 

 

Vajadusel kaasab klassijuhataja kokkuleppel lapsevanemaga kooli direktori või õppejuhi, psühholoogi, 

logopeedi, terapeudi, aineõpetajad või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja vm. 

 

6.6.1 Arenguvestlusi peetakse õpilasega regulaarselt vähemalt, kui mitte vähem kui üks kord 

õppeaastas. 

6.6.2 Isikuandmete töötlemisel arvestatakse andmekaitseseaduses sätestatuga 

6.6.3 Arenguvestlusel saavutatud kokkulepete alusel toimuvad vajadusel järeltegevused: täiendav 

vestlus või ümarlaud, nõustamine, kokkulepete korrigeerimine, saavutatu hindamine (IÕK-ga 

õpilased, õpilased, kellele on koostatud käitume tugiplaan, sotsiaalsed probleemid, jm). 

6.6.4 Arenguvestluse kutsub kokku ja juhib klassijuhataja, klassijuhataja loob hinnanguvaba 

suhtumise osapooltesse, positiivse õhkkonna ja selgitab osapooltele arenguvestluse vajadusest. 

6.6.5 Õpetaja vahetumisel kehtivad kõik eelnevad kokkulepped – eelnevate arenguvestlustega saab 

tutvuda uus klassijuhataja õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel. 

6.6.6 Lapsevanemale saadetakse arenguvestluseks stuudiumi ja e-posti teade, mis sisaldab 

arenguvestluse üldtemaatikat ja eesmärki. 

6.6.7 Arenguvestlus dokumenteeritakse protokollina (LISA 2A) ja õpilase individuaalse arengu 

jälgimise kaardis. 

6.6.8 Arenguvestlust peetakse privaatses ruumis, mis on mugav ja kus puuduvad võimalikud segajad. 

 

6.7 Karjääriõppe korraldamine 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse käigus õpilased: 

• teadvustavad oma huvid, võimed ja oskused; 

• kujundavad adekvaatse enesehinnangu; 

• arendavad oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise 

oskusi; 

 

Karjääriteenuse korraldusega tegelevad koolis: 

• klassijuhataja; 

• HEVKO; 

• aineõpetajad. 
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Karjääriteenuse läbiviimiseks rakendatakse: 

• läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”; 

• ainetunde ja ainetevahelist lõimingut ainetundides; 

• valdkonnaüleseid ülekoolilisi projekte ja ühisüritusi; 

• õppekäike, ekskursioone, õuesõppetunde; 

• õppemeetodeid: praktilised tegevused, grupitööd, loengud jm. 

 

9. klassis toimub klassijuhataja ja HEV koordinaatori koostöös õpilaste karjäärinõustamine: 

• kutseõppeasutuste ühiskülastused; 

• õpilaste individuaalsed kutsenõustamised; 

• lastevanemate nõustamised (arenguvestlus ja klassikoosolekud kutsenõustamise suunitlusega). 

 

7. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 

 

Õpilaste ja lastevanemate teavitamine 
 

Klassiõpetaja/aineõpetaja/klassijuhataja/tugispetsialist jagab infot õppetöö korralduse ja sisu, 

kodukorra, hindamise, arvestuslike tööde, hinnete/hinnangute, toimuvate ürituste, käitumise, 

igasuguste muudatuste kohta 2 korda õppeaastas klassikoosolekutel, 1 kord õa lastevanemate 

üldkoosolekul, kooli stendil, kooli kodulehel, e-kooli kaudu, kokkuleppelistel vastuvõttudel, ja 

vajadusel iganädalaselt meilitsi või telefoni teel.  

Klassiõpetaja ja aineõpetajaga on õpilasel võimalik teha kokkuleppeid järele aitamiseks, ainealasteks 

konsultatsioonideks ja järeltöödeks. Õpetaja ja spetsialist nõustavad õpilasi ja nende vanemaid 

õppetulemuste ja lapse arengu kohta kokkulepitud aegadel, jooksvalt meili või telefoni teel ning 

arenguvestlustel. 

 

 

8. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted  

 
Õpetajate koostöö toimib õppenõukogueelsetel nõupidamistel, õppenõukogu koosolekul, 

koolivaheaja nõupidamistel, sisekoolitustel, HEV õpilaste õppe koordineerija eestvedamisel 

meeskonnatöös, ürituste korraldamisel ja jooksvalt. 

 

Õpetaja planeerib oma tööd poolaasta kaupa kooli õppekava alusel klassile mõeldud tööplaanis või 

individuaalses õppekavas tehes koostööd teiste õpetajatega, tugispetsialistidega, abiõpetajatega ja 

IÕK puhul ka lapsevanematega. 

 

9. Tööplaanide koostamise kord 

 

Tööplaanid koostatakse stuudiumis või muus kokkulepitud elektroonilises keskkonnas, kus 

dokumendid on kättesaadavad õppejuhile (näidised LISAS 7), tagades vastavuse 

andmekaitseseadusega. Tööplaanis toob õpetaja välja kooli õppekavast lähtuvalt planeeritavad 

õpitulemused konkreetse aine osas või üldõpetuse puhul mitme aine kohta, õpetaja kavandab 

klassiastmeti ajakava, õppetegevused, õppematerjalid ja kirjanduse, hindamise ja lisab vajadusel 

märkused. 
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Tööplaani koostamiseks valib iga õpetaja omale sobiva perioodi, kuid mitte vähem kui üks nädal.  
 

 

9.1 Individuaalsete õppekavade (IÕK-de) koostamise kord 

   

IÕK koostatakse: 

• kõigile toimetulekuõppel olevatele õpilastele; 

• lihtsustatud õppel olevale õpilasele, kes õpib klassis, kus õppetöö toimub põhikooli 

riikliku õppekava järgi; 

• haridusliku erivajadusega õpilasele, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, 

käitumis- ja tundeeluhäired, kooli õppekeele ebapiisav valdamine või pikemaaegne 

õpikeskkonnast eemal viibimine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe 

sisus, õppeprotsessis, õppekoormuses, õppekeskkonnas, taotletavates õppetulemustes. 

IÕK koostamise algatab õpilane, tema seaduslik esindaja või kool. 

 

IÕK-s määratakse: 

• kooli õppekavaga võrreldes kõrgendatud või vähendatud nõudmised  õppesisule ühes või 

mitmes aines; 

• erisused hindamises, õppekorralduses või õppeajas; 

• IÕK määramine kooskõlastatakse õppenõukogu otsusega; 

 

IÕK koostatakse poolaastaks või õppeaastaks perioodide kaupa. IÕK koostamise algatamisest 

teavitatakse last ja lapsevanemat, tuues välja põhjused, mis tingivad IÕK koostamise vajaduse. 

 

IÕK  koostatakse kooli õppenõukogu poolt kinnitatud ühtsele vormile (LISA 8) ja esitatakse 

paberkandjal või elektroonilises keskkonnas, järgides andmekaitseseadust ja tagades juurdepääsu 

ainult kindlatele isikutele. 

 

IÕK-s kajastuvad:  

• eeldatavad õppetulemused kooli õppekava  alusel õppeaasta ja poolaasta lõikes; 

• ajakava; 

• õppetegevused ja –materjalid; 

• hindamine, jooksvalt saadud sõnalised hinnangud ja vajadusel lisamärkused; 

 

Õpilase vanem/esindaja tutvub IÕK-ga  ja kinnitab paberkandjal oleva IÕK oma  allkirjaga, 

elektroonilise IÕK puhul annab kinnituse eraldi lehele. 

Kõik IÕKd vaatab üle ja kinnitab õppejuht, ülevaade IÕK esitamisest, kinnitamisest ja märkustest 

asub õppejuhi sisekontrolli kaustas. 

 

IÕK esitamise tähtajad teatatakse õppenõukogu eelsetel nõupidamistel ja õppenõukogu koosolekutel. 

 

Õpetaja/spetsialist hoiab paberkandjal IÕKd igapäevaselt oma töökohal Tallinna Laagna Lasteaed-

Põhikooli ruumides kättesaadavas ja kokkulepitud kohas, elektrooniline IÕK asub konkreetses 

keskkonnas, mis on ligipääsetav vaid õpetajale ja õppejuhile. 

 

Õpetaja/spetsialist edastab õppeaasta lõpus paberkandjal IÕK õppejuhile  säilitamiseks, elektrooniline 

IÕK säilitatakse digiarhiivis (säilitamise aeg on määratud asjaajamiskorras).  
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9.2 Spetsialistide tööplaanide täitmise kord 

 

9.2.1 Iga majas töötav tugispetsialist (logopeed, eripedagoog, füsioterapeut vm) koostab tööplaani 

(sisaldab: tuge vajavate laste nimekirja, töögraafikut, tunniplaani ja tööplaani aasta/poolaasta kaupa), 

üldine jooksev töö on sisestatud Stuudiumisse ning detailne jooksev töö koos analüüsiga kajastub 

tugispetsialisti konfidentsiaalses tööpäevikus; 

9.2.2 Tööplaani võib pidada paberkandjal või elektrooniliselt: paberkandjal tööplaan vormistatakse 

vihikusse või kausta, elektrooniliselt peetav tööplaan prinditakse vajadusel välja; 

9.2.3 Tööplaan sisaldab järgmisi lehekülgi/valdkondi: 

• esileht põhiandmetega (millise spetsialisti tööplaan, õppeaasta või periood, spetsialisti nimi); 

• spetsialisti tööajad (tööaeg lastega ja üldtööaeg); 

• laste nimekiri; 

• töögraafik/tunniplaan (kellaajaliselt individuaalne töö/alarühmatöö); 

• tööplaan (iga lapse töövaldkonnad, töö eesmärgid, planeeritud tegevused); 

9.2.4 Jooksev töö märgitakse elektrooniliselt Stuudiumisse (kuupäevaliselt laps, üldiselt töö/tunni sisu, 

tehtud tähelepanekud); 

9.2.5 Nõustamisel lühiajaliselt käinud õpilased märgitakse vajadusel Stuudiumisse (kuupäevaliselt 

nõustatav ja nõustamise lühikokkuvõte); 

9.2.6 Tööplaani säilitatakse 2 aastat ja isiklikku tööpäevikut ning laste töid vastavalt isikukaitse 

andmete seadusele. 

 

10. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord  

 

Kooli õppekava kehtestab direktor, kes vastutab kooli õppekava koostamise, rakendamise ja 

arendamise demokraatliku korralduse eest. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne 

kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele, õppenõukogule. Õppekava 

on avatud pidevaks arendamiseks. Õppekava arendustöösse kaasatakse kooli pedagoogid,  õppejuht, 

õpilased, lapsevanemad, spetsialistid, HEV õpilaste õppe koordineerija ja teised huvigrupid 

(hoolekogu, kooli omanik). Igal õppeaastal õppenõukogu koosolekul analüüsitakse kooli õppekava, 

arvestatakse kõikide osapoolte parendusettepanekuid ja muudatusi seadusandluses ning võetakse 

vastu õppekava arendamise plaan järgmiseks õppeaastaks. 
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LISAD 

LISA 1 Õppekäikude läbiviimise kord 

 
1.Alus 
 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 19 lg 2, § 24 lg 5, § 44 lg 1, mis määratlevad õppekäike kui 
juhendatud õpet ja nõudeid õppekeskkonnale ja turvalisusele väljaspool kooli koolis viibimise ajal. 
 
Põhikooli riikliku õppekava § 6 lg 5, mis sätestab, et õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume 
(looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes jm). 
 
2.Üldsätted 

Õpilaste/laste õppekäikude alla lähevad kõik õppetegevused, mis toimuvad väljaspool kooli ruume 
ja territooriumi (õppekäigud muuseumidesse, linna asutustesse, matkad loodusesse, ekskursioonid 
Tallinna linna piires, väljasõidud väljaspool Tallinna linna).    

Õpilaste/laste õppekäike korraldatakse vastavalt klassi/aine/rühmaõpetajate õppeaasta 
töökavadele (tööplaan, individuaalne õppekava) ja lasteaia tegevuskavale ning kooskõlastatakse 
eelnevalt direktori või õppejuhiga.  

Tallinna linna piiridest välja jääva väljasõidu korraldaja/vastutaja esitab kooli direktorile või 
õppejuhile hiljemalt 1 päev enne väljasõidu toimumist nõuetekohaselt vormistatud avalduse ja 
osalejate nimekirja (lisa 1A). Õppekäigu eest vastutaval isikul peab kaasas olema laste ja saatjate 
nimekiri. 

Tallinna linna piires aset leidva õppekäigu korral peab korraldaja/vastutaja esitama nõuetekohaselt 
vormistatud avalduse direktori või õppejuhi kätte enne õppekäigule minemist (lisa 1A).  Õppekäigu 
eest vastutaval isikul peab kaasas olema laste ja saatjate nimekiri. 

Õppekäigul saadavad õpilasi/lapsi täiskasvanud arvestusega vähemalt üks täiskasvanu iga 12 lapse 
kohta, erivajadustega õpilaste/laste puhul vähemalt üks täiskasvanu 4 õpilase/lapse kohta, 
pervasiivsete arenguhäiretega laste puhul 1 täiskasvanu 2 lapse kohta ja  ratastoolis liikuva õpilase 
puhul peab olema tagatud 1:1 järelevalve.  
 
3.Õppekäigu läbiviimine 

Õppekäigu korraldajad või klassijuhatajad/rühmaõpetajad teavitavad  lapsevanemaid kirjaliku 
teatega planeeritavast õppekäigust vähemalt üks nädal varem.  

Õpetaja või muu kooli töötaja, kes on määratud õppekäigu eest vastutavaks, viib läbi õpilaste/laste 
ohutustehnilise instrueerimise, kusjuures peab silmas konkreetsest marsruudist, sihtkohast, 
aastaajast, õpilaste vanusest tulenevaid ohutegureid. Õppekäigule võidakse kaasata lasteaed-
põhikooli tervishoiutöötaja. 

Lasteaialastele tagatakse õppekäigu ajaks helkurvestid, mis asuvad haldusjuhi kabinetis. 
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Lisaks laste ja saatjate nimekirjale peab korraldajal või vastutajal olema kaasas mobiiltelefon ja 
esmaabivahendid. 

4.Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral 

Igast raskemast õnnetusjuhtumist tuleb koheselt teavitada päästeametit numbril 112. 

Lisaks teatatakse vahejuhtumist esimesel võimalusel lasteaed-põhikooli direktorit ja lapsevanemat. 

Õppekäigul toimunud õnnetusjuhtumi kohta tuleb kirjutada seletuskiri ja õnnetusjuhtum tuleb läbi 
arutada lasteaed-põhikooli õppenõukogu koosolekul ning võtta tarvitusele meetmed edaspidiseks 
turvalisuse paremaks tagamiseks. 

5.Lõppsätted 

Kõik erandjuhud, mida antud kord ei sätesta, lahendab kooli juhtkond. 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli õpilaste/laste õppekäikude kord on Tallinna Laagna Lasteaed-
Põhikooli kooli õppekava lisa, mille muudatused kooskõlastatakse õppenõukogus, hoolekogus ja 
õpilasesinduses ja mille kinnitab direktor käskkirjaga. 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli õppekava koos lisadega on kättesaadav kooli kodulehel ja kooli 
siseveebis. 
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LISA 1A Õppekäigule mineku avaldus 

 
 
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli direktorile 

 

 

A V A L D U S 

 

õpetaja ees- ja perekonnanimi 

Palun kinnitada  …..klassi/rühma ....(kp )toimuv õppekäik väljumisajaga kell ….   ning orienteeruva 

tagasisaabumisajaga ….  marsruudil ….  

Õppekäigul osalevad järgmised õpilased/lapsed: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

    12.  

Laste saatjateks on järgmised pedagoogid/töötajad  ………………………………………….. 

 

õpetaja allkiri                                                                  direktori või õppejuhi kinnitus (allkiri) 

…………………………..      …………………………… 

kuupäev                                                                           vastutajaks määratud ………………...                                                                                                                                                            
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LISA 2 Laste/õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord  
 
 
1. Alus. Tallinna Laagna Lasteaed – Põhikooli õpilaste ja lasteaialaste arenguvestluste läbiviimise 
korra aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lg 3 ja Koolieelse lasteasutuse riikliku 
õppekava § 24 lg 6. 
2. Eesmärk. Kirjeldada lapse arengu hetkeseisu, määratleda lähim arengutsoon, koostada 
tegevuskava aastaks, tuua välja lapse toetamise eesmärgid ja põhimõtted, leida kodu ja lasteasutuse 
koostöövõimalused lapse arendamisel. 
3. Sihtgrupp. Kooliõpilased ja lasteaialapsed.  
4. Osalejad. Lasteaia arenguvestlusel osalevad rühmaõpetaja ja lapsevanem. Vajadusel kaasatakse 
teisi lasteaia töötajaid, tugispetsialiste ning lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid. 
Kooli arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. 
Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse 
aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest 
õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust, kes korraldab vajaduse korral lapse õiguste 
kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamise. Vajaduse korral kaasatakse  arenguvestlusele teisi 
koolitöötajaid, tugispetsialiste ning õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid. 
Õpetaja/klassijuhataja määrab osalejad eelnevalt graafiku koostamise käigus.  
5. Ettevalmistus ja toimumine. Arenguvestlus toimub peamiselt 1 kord õppeaastas (vajadusel 
rohkem), ajavahemikus märts – mai. Arenguvestluste teise korra vajaduse algatab/määrab klassi- või 
rühmaõpetaja, lapsevanem või spetsialist.  
Arenguvestluse aeg on eelnevalt lapsevanemaga kokku lepitud ja kajastub vastavas graafikus, mis 
koostatakse hiljemalt 15. veebruariks. Arenguvestluste toimumise graafik lisatakse aasta 
üldtööplaani lisana. Arenguvestluseks täidab õpetaja/klassijuhataja koostöös teiste pedagoogide ja 
spetsialistidega lapse arengu hindamise kaardi (lasteaed 2*õa) või õpilase individuaalse arengu 
jälgimise kaart (kool 1*õa, LISA – 2A), kaasates vajadusel lapsega töötavaid spetsialiste. Lasteaialapse 
arengu hindamise kaart antakse lapsevanemale tutvumiseks 2 nädalat enne arenguvestluse 
toimumist.  
Kooliminevate lasteaialaste puhul arvestatakse arenguvestluse tulemusi koolivalmiduskaardi 
täitmisel. 
6. Läbiviimise protseduur ja tulemuste fikseerimine. Ühe arenguvestluse kestuseks on kuni 60 
minutit. Arenguvestluse sisuline käik toimub lähtuvalt protokollis sätestatud punktidest. 
Arenguvestlusest tehakse kirjalik kokkuvõte/protokoll (LISA 2A) vahetult peale arenguvestluse 
toimumist. Protokolli allkirjastavad kõik arenguvestlusel osalenud isikud. Protokoll 
dokumenteeritakse „Isikuandmete kaitse seaduses“ sätestatud tingimustel. Lapsevanema soovil 
tehakse protokollist koopia ja edastatakse see lapsevanemale. 
7. Arenguvestluste läbiviimise korra muutmine. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra 
kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule. 
Arenguvestluste läbiviimise korra muutmise aluseks on muudatused seadusandluses või 
hoolekogu/arengugrupi/õppenõukogu koosolekutel tehtud ettepanekud. Muudatused kinnitatakse 
direktori käskkirjaga. 
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LISA 2A Arenguvestluse protokoll                                                                      
1. Arenguvestlus toimus ........................................................................................................... 

                                                         (millal? kp, kellaaeg, kus?) 

 ...........................................................................................................................................kohta. 

                                                         (lapse/õpilase nimi ja sünniaeg) 

2. Arenguvestlusel osalesid  ....................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

                                    (lapsevanema, õpetaja ja teiste osalejate nimed) 

3. Arenguvestluse aluseks olid .................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

                                    (ankeetide, dokumentide ja muu materjali loetelu) 

4. Lapse arengu hetkeseisu lühikirjeldus (kõigi osapoolte arvamuse põhjal) .................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

5. Lapse arengu  lähieesmärkide määratlemine ..................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

6. Tegevuskava aastaks (lapse edasise arendamise/toetamise eesmärgid ja põhimõtted)  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7. Koostöövõimalused kokkulepped (kodu+lasteaed-põhikool) lapse arendamisel/toetamisel 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

8. Lapsevanema tagasiside arenguvestluse kohta 

..................................................................................................................................................... 

………………………………                                                  ………………………………… 

   (lapsevanema allkiri)                                                                     (õpetaja(te) allkiri) 
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LISA 2B Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart  
                                                                      

1. ÜLDANDMED ÕPILASE KOHTA 

nimi  

sünniaeg/isikukood  

kool  

klass/õppekava  

kodune keel  

kaardi avamise aeg  

 
2. PEDAGOOGILIS-PSÜHHOLOOGILISE UURINGU TULEMUSED JA SOOVITUSED  

valdkond tugevad küljed arendamist vajavad 
küljed, soovitused 

tunnetusprotsessid ja võimed 
(tähelepanu, taju, mälu, mõtlemise 
iseärasused) 

  

kõne ja keele areng (häälikud, 
sõnavara, lause, grammatika, 
jutustamine, lugemine, kirjutamine) 

  

õpioskused (õpihuvi, oma tegevuse 
planeerimine, töövõime, ülesannete 
mõistmine ja täitmine, õppimine 
koostegevusena, matkimise, näidise, 
suulise või kirjaliku juhise järgi, 
iseseisvalt töötamine, töö analüüs) 

  

sotsiaalsed oskused (põhimeeleolu, 
suhtlemine eakaaslaste ja 
täiskasvanutega, avatus, endasse 
tõmbumine, muud 
iseloomuomadused) 

  

enesekohased 
oskused/eneseteenindus 
(riietumine, söömine, 
hügieenitoimingud, oma tegevuste 
teadvustamine, enesehinnang, abi 
küsimine, põhjendamine) 

  

käitumine ja emotsionaalne seisund 
(viisakus, vaenulikkus, agressiivsus, 
rahulikkus, ärevus, käitumine 
probleemide korral, loovus, 
stereotüüpsus, vältimine, negatiivsed 
harjumused, mõjutusvahendite 
tulemuslikkus, füsioloogiliste 
tunnuste esinemine) 

  

füüsiline areng (üld- ja 
peenmotoorika)  
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3. KLASSI- JA AINEÕPETAJATE SOOVITUSED 

õppeaine lapse arengu tugevad küljed arendamist vajavad küljed, 
soovitused 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
4. SPETSIALISTIDE ARVAMUSED JA SOOVITUSED 

spetsialist  uuringu/vaatluse 
tulemused 

arvamused soovitused 

eripedagoog    

logopeed    

ravivõimlemise 
spetsialist 

   

haridusliku 
erivajadusega 
õpilase õppe 
koordineerija 

   

muu    

 
5. RAKENDATAVAD TUGITEENUSED 

tugiteenus osutaja hinnang soovitused 

    

    

    

    

 
6. LAPSEVANEMA ARVAMUS (ÕPILASE ÕPPIMISE, KÄITUMISE JA TOIMETULEKU KOHTA) 

 
 

 
7. ÕPILASE HINNANG ÕPPIMISE, KÄITUMISE JA TOIMETULEKU KOHTA 

 
 

 
8. KOKKULEPE ÕPETAJA JA LAPSE/LAPSEVANEMA VAHEL 

 
 

 
 
9. KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED ÕPILASE ARENGU TOETAMISEKS JA EDASISEKS 
ÕPPEKASVATUSTÖÖKS 
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10. KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED TÄIENDAVATEKS UURINGUTEKS 

 
 

 
(kuupäev, nimi, allkiri) 
Klassijuhataja/õpetaja....................................................................................................... ...... 
Koordinaator................................................................................................................ ............ 
Lapsevanem .................................................................................................................. ........... 
 
(Alates osast 11 täidetakse, kui koolis rakendatud tugiteenused ei osutunud tulemuslikuks ja 
kaasatakse spetsialistid väljaspool haridusasutust. Vajalikud on täiendavad uuringud, mille 
tulemused on aluseks kooli õppenõukogule õpilase nõustamiskomisjoni suunamiseks.) 
 
11. HARIDUSASUTUSE VÄLISTE SPETSIALISTIDE/KOMISJONIDE SOOVITUSED 

spetsialist/komisjon soovitus 

  

  

  

  

 
12. OTSUS SOOVITATUD ÕPPEKAVA RAKENDAMISE JA VAJALIKE TINGIMUSTE KOHTA KOOLIS 

 
 

 
Kuupäev...................................................................................................................... .............. 
Kooli direktor..................................................................................................................... ...... 
Lapsevanema nõusolek........................................................................................................ .... 
 
13. RAKENDATAVAD TEGEVUSED JA TULEMUSLIKKUS 

tegevus teostaja tulemus 

   

   

   

 
14. KOKKUVÕTTED JA ETTEPANEKUD 

 
 

 
Kuupäev...................................................................................................................... ................ 
Kooli direktor............................................................................................................................. 
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija.......................................................... 
Lapsevanem............................................................................................................. ................... 
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LISA 3 Käitumiskaart 
 
 
 
Õpilase nimi:       Lapsevanema allkiri: 
Klass: 
Õpetaja: 
Meetme alustamine:      Meetme lõpetamine: 
 

 Tund Õpetaja Hinnang Seletavad märkused 

Esmaspäev 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

Teisipäev 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

Kolmapäev 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

Neljapäev 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

Reede 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 
 
Hinnang perioodi lõpus: 
 
Hindajad: 
 
Kuupäev: 
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LISA 4 Käitumise parandamise tugikava  
ÕPILASE PÜSIVATE KÄITUMISHÄIRETE KORRAL 

 
Õpilase nimi:  
Õpilase käitumusliku probleemi kirjeldus 

 
 
 

 
Põhjuste analüüs 

 
 
 

 
Tegevusplaan probleemi lahendamiseks: 

Eesmärk Vahe-eesmärk Tegevused/ rakendatavad 
strateegiad/ kasvatustöö sisu 

   

   

   

 
Õpilase omavastutus 

 
 
 

 
Õpilase käitumine: 

Edusammud ja/ või 
tagasilöögid 

Analüüs Isik/kuupäev 

   

   

   

 
Lisaressursside vajadus (abiõpetaja, täiendav õppevara, lisaruum, tehnilised vahendid jms) 

 
 

Tugiisik: 
Tugikava elluviijad: 
Kaasatud isikud: 
Lapsevanema panus ja vastutus: 
 
Tugikava tegevuste tulemuste hinnang (sh eesmärkide täpsustamine, muudatuste tegemine 
rakendatavate strateegiate osas) 
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LISA 5 Loovtöö hinnanguleht 
 

 

Loovtöö koostanud õpilase nimi ……………………………….. 

Loovtöö komisjoni liikme nimi ………………………………… 

Kirjaliku töö hindamine …………………. (kuupäev) 

Vastavus 
teemale 

Töö 
maht 

Loogiline 
ülesehitus 

Keeleline 
korrektsus 
(õigekiri, 
lauseehitus) 

Vormistuse 
korrektsus 

Iseseisvus ja 
juhendaja 
nõuannetega 
arvestamine 

Ajakava 
järgimine ja 
õigeaegne 
esitamine 

 
 

      

KOONDHINNE: 

Praktilise osa hindamine …………………… (kuupäev) 

Eeltöö 
teostuseks 

Praktilise osa 
otstarbekus 

Iseseisvus ja/või 
koostööoskus  

Muu oluline 
(lisada) 
 

Üldmulje  

 
 

    

KOONDHINNE: 

Esitluse hindamine …………………………….. (kuupäev) 

Esitluse käik ja 
loogika 

Peamise 
väljatoomine 

Esitluse 
näitlikustamine  

Kontakt 
kuulajatega, 
oskus vastata 
lisaküsimustele 

Teema 
valdamine 

 
 

    

KOONDHINNE: 

KOMISJONI KOONDHINNE 

komisjoniliikme allkiri: 
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LISA 6 Tugispetsialistide nõusoleku vorm lapsevanemale 

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool  

 

 

Mina, ......………………………………………. (lapsevanema nimi), olen teadlik oma lapse /eest-

kostetava, .......………………………………………………… (õpilase nimi), õppeprotsessi ja 

arengut toetavate tugimeetmete vajadusest.  

Olen nõus, et minu laps/eestkostetav käib õppetunni ajast kooli tugispetsialisti juures vastavalt 

allolevale tabelile. Seda tingimusel, et tunnist puudumine ei raskenda õpitulemuste saavutamist ja on 

eelnevalt kokkulepitud klassijuhataja/klassiõpetaja, aineõpetaja ning tugispetsialistiga 

Tugiteenus Ainetund, millest 

lubatud 

Päev, kellaaaeg Perioodil  

    

    

    

    

 

Lapsevanema allkiri 

 

Klassijuhataja allkiri 

 

Juhtkonna esindaja allkiri: 

Kuupäev: 
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LISA 7 Tööplaanid 

 

KLASSIÕPETAJA TÖÖPLAAN 
 
Periood: ………………………………………………… 
Klass/õppekava: ..................................................................................... 

                                                                                                                                                                      
Õpetaja:........................................................................................................................   
Üldõpetus (ained): .......................................................................................................  
 

Õpitulemused 
poolaasta 
lõpuks …….. 
ainetes 

klassiaste, õpitulemuste 
saavutamiseks planeeritud 
ajakava, õppetegevused ja  
-materjalid 

klassiaste, õpitulemuste 
saavutamiseks planeeritud 
ajakava, õppetegevused ja  
-materjalid 

hindamise 
planeerimine, 
märkused 

    

    

    

    

 
 

 

KLASSIÕPETAJA TÖÖPLAAN 
 

Periood: ………………………………………………… 
Klass/õppekava: ..................................................................................... 

                                                                                                                                   
Õpetaja:...................................................................................................   
Aine: .......................................................................................................  
 

Õpitulemused 
poolaasta 
lõpuks  

klassiaste, õpitulemuste 
saavutamiseks planeeritud 
ajakava, õppetegevused ja  
-materjalid 

klassiaste, õpitulemuste 
saavutamiseks planeeritud 
ajakava, õppetegevused ja  
-materjalid 

hindamise 
planeerimine, 
märkused 

    

    

    

    

 

 

AINEÕPETAJA TÖÖPLAAN 
 

Periood: ………………………………………………… 
Klass/õppekava: ..................................................................................... 

                                                                                                                                                                      
Õpetaja:...................................................................................................   
Aine: .......................................................................................................  
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Õpitulemused 
poolaasta 
lõpuks  

klassiaste, õpitulemuste 
saavutamiseks planeeritud 
ajakava, õppetegevused ja  
-materjalid 

klassiaste, õpitulemuste 
saavutamiseks planeeritud 
ajakava, õppetegevused ja  
-materjalid 

hindamise 
planeerimine, 
märkused 

    

    

    

    

 
 
 
 

KLASSIJUHATAJATUNNI TÖÖPLAAN 

 

Periood: ………………………………………………. 
Klass: .................................................................................................                                                                                                                                                                                                  
Õpetaja: ..............................................................................................                                                                           
                                                                                                                                                  

aeg klassijuhatajatunni teema (sisu ja 
tegevused) 

klassijuhatamisega kaasnevad muud 
tegevused (üritused,  koostöö 
lastevanematega, õppekäigud, konkursid, 
projektid jmt) 

   

   

   

 
 
 
 

 

PIKAPÄEVARÜHMA ÕPETAJA TÖÖPLAAN  
 

 

Periood: ………………………………………………… 
Rühm: .................................................................................................... 

                                                                                                                                                                      
Õpetaja:...................................................................................................   
 

Ajakava Päevakavast tulenevad 
põhitegevused 

Üldtööplaanist 
(tähtpäevadest, 
üritustest) tulenevad 
lisategevused/ koduste 
tööde tegemine 

Märkused, 
tähelepanekud 
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LISA 8 Individuaalne õppekava (IÕK) 

 

 

Õpilase nimi ...................................................................                                                                                                                                               
õppekava, klass .............................................................. 

KINNITATUD: 
(kp, allkiri) 

Vähendatud või kõrgendatud nõudmiste põhimõtted............................................................ 
................................................................................................................................................                      
Periood (poolaasta, aasta) ………………………. 
Õpetaja:........................................................................................................................   
Üldõpetus (ained) või aine: .........................................................................................  
 

Õpitulemused õa lõpuks ……. aines: 
 

 

Õpitulemused 
poolaasta/aasta 
lõpuks …….. 
aines 

õpitulemuste saavutamiseks planeeritud ajakava, 
õppetegevused ja -materjalid 

hindamise 
planeerimine, märkused 

   

   

   

   

 
 
INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA 

 
1. Üldised andmed õpilase kohta 
nimi 
sünniaeg ja vanus 
klass ja õppekava 
2. Õpilase pedagoogilis-psühholoogiline kirjeldus ja õpilase tervisliku seisundi kirjeldus 
3. Erisused õppesisus ja õppetulemustes, vähendatud või kõrgendatud nõudmised 
4. Õpilasele rakendatavad meetmed, õppe läbiviimise eritingimused, kasutatav õppevara 
5. Õpitulemuste ja arengu hindamise kord, hindamisviisid, tagasiside andmine  
6. Individuaalse õppekava rakendamise periood 
7. Individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikud ja nende kohustused 
 

Periood (õa, poolaasta) ……………… 
Koostaja: õpetaja ................................. 
Üldõpetus (ained) .........................................................................................  
 
 

Õpitulemused õa lõpuks: 

 

Õpitulemused 
poolaasta 

õpitulemuste saavutamiseks planeeritud ajakava, 
õppetegevused ja -materjalid 

hindamise planeerimine, 
märkused 
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lõpuks …….. 
ainetes 

   

   

   

   

 
 
  


