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TALLINNA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI HARIDUSLIKE 

ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPE JA SELLE 
KORRALDAMINE 

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel lähtutakse Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis 
kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane 
tavaklassis koolis kehtestatud õppekava alusel ja õpilase erivajadusega arvestades. HEV õpilaste 
kaasamine tavaõppesse tähendab seda, et õpe peab olema paindlik, õpilaste eeldustele ja vajadustele 
kohandatud ning see peab haarama õpilast lisaks õppetööle ka kõigisse teistesse tegevustesse koolis. 
Eesmärk: 

Toetada õpilaste arengut üldhariduse omandamisel lähtudes tema hariduslikest erivajadustest. 
Ülesanne:  

− haridusliku erivajadusega õpilase märkamine; 
− andekuse, ajutise mahajäämuse või õpiraskuse väljaselgitamine; 
− koostöö korraldamine õpilase, lapsevanema, klassijuhataja, aineõpetajate, tugispetsialistide, 

juhtkonna liikmete ja vajadusel kooliväliste spetsialistide vahel; 
− tugisüsteemi ja õpiabi korraldamine. 

Tugi- ja õpiabisüsteem on suunatud õpilastele, kelle: 

− andekus,  
− õpiraskused,  
− terviseseisund,  
− puue,  
− käitumis- ja tundeeluhäired,  
− pikemaajaline õppest eemalviibimine või  
− kooli õppekeele ebapiisav valdamine  

toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi 
− õppe sisus,  
− õppeprotsessis,  
− õppe kestuses,  
− õppekoormuses,  
− õppekeskkonnas   
− taotletavates õpitulemustes. 

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaseks loetakse õpilast, kes riiklikus õppekavas püstitatud 
õpitulemuste saavutamiseks vajab täiendavate tugimeetmete rakendamist või eriõppe korraldust. 

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis-psühholoogilist hindamist, 
erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, õpilast ja tema 
kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid. 
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Õpilase andekust käsitletakse haridusliku erivajadusena, kui õpilane oma kõrgete võimete tõttu 
omab eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult 
eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid:  

1. akadeemiline võimekus,  
2. loominguline mõtlemine,  
3. võimed kujutavas või esituskunstis,  
4. psühhomotoorne võimekus
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1. TALLINNA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI TUGI- JA ÕPIABISÜSTEEM: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                    

 

HEV õpilase esmane 
märkamine (klassijuhataja, 
aineõpetaja, tugispetsialist, 

kooliõde, lapsevanem) 

Esmane toetus õpilasele 

Koolivalmiduskaart, koostöö 
lapsevanemaga 

Individuaalne juhendamine 
ainetunnis 

Konsultatsioonid tunnivälisel 
ajal 

Ümarlaud 

Õpilase individuaalse         
arengu jälgimise kaardi (IAK) 

avamine (HEVKO) HEVKO 

 

Psühholoog 
Logopeed 

Õpiabikomisjon 

Õpiabimeetmete rakendamine 

E2 keeleõpe 

Logopeediline õpiabirühm 
Psühholoogiline nõustamine 

Eripedagoogiline õpiabirühm 

Individuaalne õppekava Õpitulemuste vähendamine 

Erispetsialistide uuringu 
soovitamine Nõustamiskomisjon 

Nõustamine 
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1. HEV õpilase esmane märkamine klassijuhataja, aineõpetaja, tugispetsialisti või kooliõe poolt. 

2. Koostöö lapse, lapsevanema, õpetajate, tugispetsialistide, juhtkonna ja teiste erialaspetsialistide 
vahel. 

3. Esmane toetus klassi- või aineõpetajalt. 
4. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (IAK) avamine (Lisa 3). 

5. Nõustamine (koolipsühholoog, logopeed).  
6. Arutelu kooli õpiabikomisjonis. 

7. Vajadusel õpiabimeetme rakendamine. 
8. Vajadusel individuaalse õppekava (IÕK) määramine ja rakendamine. 

9. Vajadusel erispetsialistide uuringu soovitamine, Õppenõustamiskeskuse või Nõustamiskomisjoni 
nõustamisele suunamine.  

10. Vajadusel lastekaitse poole pöördumine. 
11. Tugimeetmed andekatele (vt p 4) 

 
TLG õpiabikomisjoni koosseis: 

HEV õppe koordineerija (HEVKO) on koolipsühholoog. 
Liikmed: 

− õppealajuhatajad; 
− logopeed 

Õpiabikomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kord õppeperioodil. Koosolekul osalevad 
õpiabikomisjoni liikmed ja vastavalt vajadusele klassijuhatajad, aineõpetajad, kooliõde.  

Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO) ülesanded: (Lisa 4) 

− Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (edaspidi HEV koordinaator) toetab 
õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja 
direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase 
arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes 
selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega. 

− HEV koordinaator koordineerib kooli õpiabikomisjoni tööd. 
− HEV koordinaatori ülesandeks on ka andekate õpilaste õppe ja arengu toetamiseks 

vajaliku koostöö korraldamine juhendajate ning õpetajate vahel. 
− Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator toetab õpetajat eriandekuste 

väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks 
süvendatud pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete 
rakendamiseks (täiendavad õppetööd, õppekorralduse muutmine, olümpiaadid, täiendavad 
uurimistööd, ekskursioonid, õppekäigud, lisakonsultatsioonid jne) 
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2. TUGI- JA ÕPIABIMEETMED JA NENDE RAKENDAMINE 
Iga õpilaste arengu toetamiseks on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis loodud järgmised võimalused: 

− arenguvestlused arengupotentsiaali väljaselgitamiseks ja  kokkulepete sõlmimiseks; 
− ainealased konsultatsioonid; 
− logopeedilis-eripedagoogiline nõustamine; 
− koolipsühholoogi konsultatsioonid ja pere nõustamine haridus- ja kasvatusküsimustes; 
− pedagoogiline nõustamine õpetajatele ja lapsevanematele; 
− võimete, isiksuse ja kutsealase sobivuse testimine ning konsultatsioon; 
− huvitegevuse, spordi, projektide  ja laagritega seotud arendavad tegevused; 
− osalemine pikapäevarühma tegevustes (algklassis). 

 

HEV õpilase märkamine 
Esmane õpilase haridusliku erivajaduse märkaja on enamasti klassijuhataja või aineõpetaja. 
Klassijuhataja kogub edasise sekkumise planeerimiseks lisainformatsiooni lapse eelneva arengu, 
edasijõudmise, huvide, tervisliku seisundi jms kohta lapsevanemalt. 

Esmase ainealase toetuse osutamine  
• Klassi- või aineõpetaja poolt diferentseeritud lähenemine, materjali jõukohastamine ja 

individuaalne juhendamine ainetunni raames; 
• Konsultatsioon tunnivälisel ajal- igal aineõpetajal vähemalt üks kord nädalas kindel 

konsultatsiooniaeg, millal on võimalik saada lisaõpet ja järele vastata mitterahuldavale hindele 
sooritatud töid; 

• Ümarlaua kokkukutsumine (klassijuhataja, õpilane, vanem, aineõpetaja). Ümarlaual arutatakse 
tekkinud raskuste põhjuseid, tagajärgi, millist abi on osutatud ning millised on tulemused. 
Koostatakse edasine tegevuskava ja sõlmitakse vajadusel osapoolte vahel vastavad kokkulepped. 

 

Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi (IAK) täitmine (Lisa 3). 
Individuaalse arengu jälgimise kaardi avab HEVKO. 

Märkamise ja esmase toetuse osutamise perioodil alustab klassijuhataja vajadusel IAK I tasandi 
valdkondade täitmist arvestades aineõpetaja(te) tähelepanekuid. Kaarti täidetakse digitaalselt. 
Kaartidele on piiratud juurdepääs, vastutajaks on HEVKO. 
Raskuste püsimise korral kasutatakse HEV täpsemaks väljaselgitamiseks: 

− pedagoogilis-psühholoogilist hindamist; 
− erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust;  
− õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist; 
− õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid. 

Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka: 
− litsentsitud spetsialistide poolt läbiviidud standardiseeritud testide tulemustest,  
− väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel või rahvusvahelistel  
− aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel ning valdkonna ekspertide hinnangutest. 

Saadud tulemusi kajastatakse IAK II tasandil ning kokkuvõtte ja soovituste alusel otsustab 
õpiabikomisjon vajalike tugimeetmete rakendamine. Lapsevanemat teavitab määratud tugimeetmetest 
kirjalikult HEVKO. Tugimeetmeid rakendatakse lapsevanema nõusolekul. (Lisa 1) Vanema 
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mittenõustumise korral õpilast õpiabirühma vastu ei võeta ja perekond vastutab ise õpilasele õpiabi 
korraldamise eest. 

Õpilasele rakendatud tugimeetme tõhusust hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide meeskonna 
ja klassi- või aineõpetajate poolt vähemalt kord poolaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase 
individuaalse arengu jälgimise kaardil. 
Tugimeetmete rakendamise perioodi lõpul hindab õpiabikomisjon koostöös õpetajatega meetme 
tulemuslikkust ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks 
tegevusteks:  

− meetme rakendamise lõpetamine;  
− meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud viisil;  
− meetme vahetamine või muu meetme lisamine;  
− täiendavate uuringute teostamine, eriarsti, erispetsialisti poole pöördumise soovitamine;  
− õppenõustamiskeskuse või nõustamiskomisjoni poole pöördumise soovitamine.  

 
Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise, pideva täiendamise ja delikaatsete andmete kaitse 
eest vastutavad klassijuhataja ja HEVKO.  

− Individuaalse arengu jälgimise kaarte ei prindita, ei säilitata paberkujul ega levitata ilma lapsevanema 
nõusolekuta  elektrooniliselt.   

− Iga klassijuhataja näeb vaid oma klassi õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaarte.  
− Kooli psühholoog/HEVKO ja õppealajuhataja omavad võimalust näha ja täiendada kõiki individuaalse 

arengu jälgimise kaarte.  
− Õpiabirühma õpetajad ning E2 õpetajad näevad ja saavad täiendada nende laste kaarte, kellele ta tunde 

annab.  
− Teistel kooli töötajatel juurdepääs kaartidele puudub. 

 

3. TUGI- JA ÕPIMEETMED 
Eesti keele (E2) õpe 
Uussisserändajatele või välisriigist saabunud õpilastele eesti keele õpetamiseks eesti keel teise keele 
ainekava alusel.  
Õpiabi rühm eripedagoogilise abi andmiseks 

Tugisüsteemi osa, mille eesmärk on (ajutiste) ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega 
põhikooli õpilase toetamine, kes vaatamata klassi-ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita 
põhikooli riikliku õppekava nõudeid ning vajavad õpisokuste- ja harjumuste kujundamiseks toetavat 
õppekorraldust. Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi: 

− arendatakse kognitiivseid oskusi; 
− kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi. 

Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel 
võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. 

Õpiabirühma võib moodustada erinevate klasside õpilastest. 
 

Õpiabirühm logopeedilise abi andmiseks 
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Tugisüsteemi osa, mille eesmärk on ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu häireid lastel, 
kellel ilmnevad raskused enese suulisel ja/või kirjalikul väljendamisel. Õpiabitundides viiakse läbi 
järgmisi tegevusi: 
- korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude 

mehhanismist või olemusest. 

Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel 
võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. 
Õpiabirühma võib moodustada erinevate klasside õpilastest. 

 
Psühholoogiline nõustamine  

Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine 
(testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste interpreteerimine), nõustamine, 
konsulteerimine, koostöö lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialaspetsialistidega ning temaatiliste 
loengute ja grupitööde läbiviimine koolis. 

Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt: 
− isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;  
− suhtlemisoskuste arendamisel, sh konfliktide ennetamisel ja lahendamisel; 
− valikute ja otsuste tegemisel, motivatsiooni leidmisel; 
− stressiga toimetulekul ja kriisisituatsioonidest väljatulemisel.  

Koolipsühholoog teeb koostööd nii lapse, lapsevanema, õpetaja kui ka organisatsioonitasandil 
(koolikeskkonna vaatlus, küsitluste läbiviimine ja analüüsimine), väärtustades ja arvestades oma töös 
eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimist. 

 
Individuaalne õppekava (IÕK) (Lisa 2) 

Individuaalne õppekava määratakse: 
− kui õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevalt on vaja teha muudatusi või kohandusi 

õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas.  
− kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud IÕK-ga nähakse ette riiklikus õppekavas 

sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku õppeaine õppimisest 
vabastamine, võib IÕK-d rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel. 

Kohustuslik järeleaitamistund 
Järeleaitamistund on kohustuslik õpilasele, kelle perioodihinne oli eelmisel perioodil mitterahuldav või 
on jäetud välja panemata (sümbol “!“). 

Täiendav õppetöö 

− Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste 
omandamise toetamiseks võib õpilase jätta täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi pärast 
õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel 
spetsiaalseid õppeülesandeid. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. 

Koduõpe 
 Koduõpet rakendatakse õpilasele:  

− tervislikel põhjustel nõustamiskomisjoni ettepanekul; 
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− lapsevanema taotlusel õppenõukogu otsuse alusel. 
Erialaspetsialistide uuringu soovitamine, nõustamisele suunamine (sh vajadusel 
nõustamiskomisjoni) 
Erialaspetsialistide uuringut ja nõustamist soovitatakse, kui koolis rakendatud tugimeetmed ei ole 
andnud soovitud tulemusi või lapsevanem on avaldanud sellekohast soovi.  
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4. TUGIMEETMED ANDEKATELE ÕPILASTELE 
Õpilase andekust käsitletakse haridusliku erivajadusena. Õpilane oma kõrgete võimete tõttu omab 
eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult eelkõige 
järgmisi kõrgeid võimeid: üldine intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, loominguline 
mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas või esituskunstis, psühhomotoorne võimekus. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Võimekas/andekas õpilane 

Andeka õpilase märkamine 
(klassijuhataja, aineõpetaja, 
ringijuhendaja, lapsevanem) 

 

Keeleline andekus Reaalaine andekus Loominguline andekus Sportlik andekus 

• Aineolümpiaadid 
• Konkursid 
• Ainevõistlused 
• Ainenädalad 
• Kaastöö meediale 
• Õppesuund 
• Valikained 
• Vahetusõpilane 
• Projektid 
• Uurimistöö/loovtöö 
• IÕK 
• Nooremate 

õpetamine/ 
arendamine 

• Aineolümpiaadid 
• Konkursid 
• Ainevõistlused 

(Nuputa, 
pranglimine jne) 

• Ainenädalad/ 
teemapäev 

• Mõttemängud (male, 
kabe, gomoku jne) 

• Õppesuund 
• Valikained 
• Projektid 
• Uurimistöö 
• IÕK 
• TÜ Teaduskool 
• Nooremate  õpilaste 

õpetamine 
•  

 

• Huviringi/huvikooli 
suunamine 

• Kontserdid 
• Näitused 
• Konkursid 
• Etendused 
• Ainenädal 
• Valikained 
• Õppesuund 
• Projektid 
• Loovtööd 
• Kooliürituste 

korraldamine 
• Nooremate õpilaste 

juhendamine 

 

• Huviringi/ 
spordikooli 
suunamine 

• Võistlused 
• Ainenädal 
• Valikained 
• Õppesuund 
• Projektid 
• Kooliürituste 

korraldamine 
• Nooremate 

õpilaste 
juhendamine 
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Toetamine tunnis: 

− ainekava laiendavate ülesannete andmine;  
− õpe kiirendatud tempos 
− omandatud materjali rakendamine ja näidete välja töötamine; 
− „abiõpetajana“ kasutamine; 
− andekas õpilane toetab lisamaterjalidega tunni ettevalmistamisel; 
− projektõpe;  
− vajadusel individuaalne õppekava;  
− info jagamine õpilastele väljaspool kooli toimuvatest ainealastest üritustest. 

Tunniväline toetamine: 

− tunniväline tegevus (aineringid, projektides osalemine, individuaalsed konsultatsioonid, 
loengud jms); 

− aineolümpiaadideks, konkurssideks jms ettevalmistamine; 
− klubiline tegevus väljaspool kooli, suunamine huvikoolidesse, TÜ Teaduskooli jm ; 
− osalemine koolivälistel ainealastel üritustel, võistlustel, konkurssidel; 
− koostöö aineõpetajatega, spetsialistidega; 
− uurimistöö, loovtöö. 

Andekate õpilaste toetamine koostöös lapsevanemaga: 

− klassi ühistegevused (teemaõhtud, väljasõidud, matkad jm); 
− arenguvestluste kaudu lapse andekuse arendamise võimaluste leidmine; 
− lastevanemate nõustamine.  
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Lisa 1 
Lp lapsevanem! 
 
Klassijuhataja/aineõpetaja ja tugispetsialistid soovitavad sel õppeaastal Teie lapsel 
 
____________________________________________________________________________ 
 
osaleda meie kooli õpiabirühmas, kus tegeletakse kõnearendusliku tööga. Põhitähelepanu on pööratud 
hääliku- ja foneemianalüüsi kujundamisele ning õigekirjaoskuste arendamisele ja kinnistamisele. 
Palun andke lapsele kaasa jooneline vihik!  
Töö on tulemuslik kui laps osaleb järjepidevalt tundides! 
 
Töö toimub kuni 6 õpilasega rühmas. Tundide ajad:  
 
Logopeed  
 
HEV õppe koordinaator  
 
Olen nõus/ei ole nõus (õige alla joonida) lapse osalemisega õpiabirühmas.  
 
Lapsevanema nimi: 
Allkiri: 
Kuupäev: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Lp lapsevanem! 
 
Klassijuhataja/aineõpetaja ja tugispetsialistid soovitavad sel õppeaastal Teie lapsel 
 
____________________________________________________________________________ 
 
osaleda meie kooli õpiabirühmades, kus tegeletakse kõnearendusliku tööga. Põhitähelepanu on 
pööratud hääliku- ja foneemianalüüsi kujundamisele ning õigekirjaoskuste arendamisele ja 
kinnistamisele. Arendusõppe üldeesmärgiks on toetada õpilase arengut (kognitiivsed protsessid, 
motoorne areng), kujundada tunde- ja tahtevalda. 
 
Palun andke lapsele kaasa jooneline vihik! 
Töö on tulemuslik kui laps osaleb järjepidevalt tundides! 
 
Töö toimub kuni 6 õpilasega rühmas. Tundide ajad:  
 
Logopeed  
Arendusõppe õpetaja  
 
HEV õppe koordinaator  
 
Olen nõus/ei ole nõus (õige alla joonida) lapse osalemisega õpiabirühmas.  
 
Lapsevanema nimi: 
Allkiri: 
Kuupäev: 
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Lp lapsevanem! 
 
Klassijuhataja ja tugispetsialistid soovitavad sel õppeaastal Teie lapsel 
 
____________________________________________________________________________ 
 
osaleda meie kooli õpiabirühmas, mille üldeesmärgiks on toetada õpilase arengut (kognitiivsed 
protsessid, motoorne areng), kujundada tunde- ja tahtevalda. 
 
 
Töö on tulemuslik kui laps osaleb järjepidevalt tundides! 
 
 
Töö toimub kuni 6 õpilasega rühmas. Tundide ajad: info klassijuhatajalt 
 
Arendusõppe õpetaja  
 
HEV õppe koordinaator  
 
 
Olen nõus/ei ole nõus (õige alla joonida) lapse osalemisega õpiabirühmas.  
 
Lapsevanema nimi: 
Allkiri: 
Kuupäev: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Lp_______________________________________ vanemad! 

 

Tuginedes kooli tugisüsteemide poolt läbi viidud uuringutele ning tagamaks Teie lapsele paremat 
õpiedu, oleme arvanud õpilase ___________. õppeaastal eesti keel teise keele (E2) õpperühma.  

Tunde viib läbi õpetaja __________________. Tundide eesmärgiks on õpilasele õpetada eesti keelt ja 
valmistada teda ette eestikeelseks õppeks. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava. 

Tundide toimumisajast teavitab õpilast klassijuhataja. 

Palun tagastage käesolev teadaanne õpetajale ja kinnitage oma teadlikkust ning nõusolekut allkirjaga: 

 

__________________________             _______________________ 

  Õpilane: nimi ja klass      Lapsevanem (allkiri) 

 

Kai Pertel 
HEV koordinaator 
kai.pertel@lillekyla.edu.ee 
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Teatis lapsevanemale / hooldajale 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpiabikomisjon soovitab Teie lapsel, ________ kasutada (II, III) 

trimestril järgnevaid tugiteenuseid: 

1. Osalemine ______________ (ainete) konsultatsioonitundides 

2. _______________________ 

Tugiteenuste kasutamine toimub __________________ (aeg, koht) 

Vanema nõusolek:     (allkiri) 

Kuupäev:  
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Lisa 2 
INDIVIDUAALNE ÕPPEKAVA (IÕK) 

ÜLDANDMED ÕPILASE KOHTA 
Nimi  ja klass:  

Sünniaeg:  
Vanemate kontaktid:  

1. Individuaalse õppekava rakendamise põhjused (andekas, õpi- ja/või käitumisraskused, 
terviserike, puue, pikemaajaline koolist puudumine) 

 

 

 
2. Õpilase pedagoogilis-psühholoogiline kirjeldus ja/või õpilase tervisliku seisundi kirjeldus 

 
 

 

3. Erisused õppesisus ja õpitulemustes  

 

 
 

 
4. Õpilasele rakendatavad meetmed või õppe läbiviimise eritingimused, sealhulgas õppevara 
kohta  

 

 

 

 
5. Individuaalõppe rakendamise aeg ja tulemuste hindamise kord 

 

 

 
6. Individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikud ja nende kohustused 

 
 

 

Individuaalõppe rakendamise otsuse kuupäev:   
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Lisa 3 

ÕPILASE  INDIVIDUAALSE ARENGU JÄLGIMISE KAART 
 
Tallinna Lilleküla Gümnaasium 
I TASAND 
 
ÜLDANDMED ÕPILASE KOHTA 
 
Nimi:  
Sünniaeg:  
Alustas õpinguid TLG-s (õppeaasta):  
Klass:  
 
Kodune keel(ed):  
Kaardi avamise aeg:  
Kaardi avas õpetaja:  
    
NB! Sinisega on abitekst õpetajale! 
 
ÕPILUGU (sh koolivalmidus) koolivalmiduse kaardi põhjal või küsitluse-vaatluse teel-senine kooliks 
ettevalmistus, koolipikendus jne. 

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

 
 

2. Sotsiaalsed oskused 
Suhtlemine eakaaslaste ja täiskasvanutega, enda kehtestamine sotsiaalses olukorras, sõbrasuhted jne. 
 
Õpilane... 
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3. Tunnetustegevus   
Tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise iseärasused.  Oluliste ja ebaoluliste seoste ja seaduspärasuste 
eristamine, tähelepanu fokuseerimine. tähelepanu püsivus, ümberlülitumine. Õpitava meeldejätmine, 
õpitu meenutamine ja kasutamine. 
 
Õpilane...  
 
 
 
 
 
 
4. Õpioskused   
 
Õpikeskkonna ja tegevuse organiseerimine ja planeerimine. Töövõime, selle kõikumine. Ülesannete 
täitmine: kas  püüab ülesandest esmalt aru saada, hakkab ülesannet kohe täitma, katkestab kiiresti 
oma tegevuse, täidab ainult tuttavaid ülesandeid.  
Õpitava vastuvõtmine ja kodeerimine: kuidas täidab valdavalt ülesandeid– kas koostegevuses 
õpetajaga, matkimise teel (pärast ettenäitamist), näidise (algoritmi) alusel,  suulise juhise või  kirjaliku 
juhise järgi? 
Eesmärgipärane käitumine: Kas suudab kommenteerida oma vahetut tegevust, suudab kirjeldada 
sooritatud ülesande täitmist või  suudab sõnastada oma tegevuskava? Kodutööde täitmine. Iseseisva 
töö tegemise võime, protsessis püsimine. 

Õpilane... 
 
 
 

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

Õpilane... 
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6. Emotsionaalne seisund ja käitumine koolis 
 
Õpilase individuaalne ärevuse tase: liiga rahulik, rahulik, ärev. Kõrge ärevustasemega kaasnevate 
probleemide ilmnemine: tunnetuslikud - tähelepanu keskendumisprobleemid; käitumuslikud  - rahutus, 
motoorsed liigutused, ärevusttekitavate situatsioonide (kontrolltööd, kooli tulek jne) vältimine; 
füsioloogilised – kõhu-, peavalud, higistamine, punastamine, südamekloppimine jne esinemine. 
Õpilane... 
 
 
 
 
 
 
KOKKUVÕTE ÕPITEGEVUSEST JA KÄITUMISEST õpetajate täiendavad tähelepanekud ja 
soovitused õpilase tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta. Täidab klassiõpetaja ja vajadusel 
kogub kokku erinevate aineõpetajate arvamused - emakeel, matemaatika, võõrkeel, jutustavad ained, 
käeline tegevus, muusika, liikumine, klassiüritused. 
 

Õppeaine Õpilase tugevad küljed Arendamist vajavad küljed 

Eesti keel   

Matemaatika   

Inglise keel   

Muusika   

Käsitöö/kunst   

Muusika   

Kehaline kasvatus   

   

   
 
 
Lapsevanema arvamus lapse õppimisest ja toimetulekust, ootused koolile ja kommentaarid.  
(arenguvestlusest ja muust infost lähtuvalt).  
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Õpilase arvamus oma õppimisest ja toimetulekust. 
 
  
 
 
 
 
Kokkulepped ja koostöö lapsevanemaga, koduga, sotsiaalhoolekandega (sh lastekaitse) 
(täidavad klassijuhataja, spetsialistid - iga uus kokkulepe kuupäevaliselt e-mailid, telefonivestlused, 
otsekontakt, arenguvestlus . Nt: okt/telefonivestlus/vanem palub lapse istuma panna teise 
kohta/rakendatud/laps paneb paremini tähele või ei mõjunud) 
 
Aeg (kuu, 
veerand) 

Suhtlusviis (telefon, e-mail, 
otse) 

Kokkulepe Tulemus (kuidas 
meede mõjus) 
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II TASAND 
 
Tugispetsialistide uuringute tulemused ja soovitused: 
 
1. Logopeed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Psühholoog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Eripedagoogiline õpiabi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kokkuvõte ja soovitus tugiteenuste rakendamiseks, õpiabikomisjoni kokkuvõtted (täidab HEV 
koordineerija) 
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5. Rakendatavad tugiteenused ja muud meetmed (vastavasse lahtisse rist) 
 

Tugiteenus 
Klass 

Õpiabi- 
logopeed 

Õpiabi- 
eriped. 

Psüh. abi, 
nõustam. 

IÕK 
rakendam. 

PPRvõi 
õpiabi 

Muu 
meede 

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
Õppenõukogu otsus/direktori käskkiri:  
Kuupäev: 
Lapsevanema nõusolek:       
 
 
6. Rakendatud tugiteenus(t)e  tulemuslikkus  

Tugiteenuse 
teostaja 

Hinnang tulemuslikkuse kohta Soovitus: peatada, 
jätkata, muuta 

   
   
   
   
 
 
 
7. Kokkuvõte ja soovitused täiendavateks uuringuteks 
 
 
 
 
 
 
Kuupäev: 
Lapsevanem: 
HEV õpilaste õppe koordineerija:  
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III TASAND 
 
ÕPILASE INDIVIDUAALSUSE MÄRKAMINE JA TOETAMINE VÄLJASPOOL KOOLI 
 
Kooliväliste komisjonide/spetsialistide soovitused 
Aeg Komisjon/spetsialist Soovitused 

   

   
 
 
Otsus soovitatud õppekava rakendamise/vajalike tingimuste kohta koolis 

 
 
 
 
Rakendatud tegevused ja tulemuslikkus 
Tegevus Teostaja Tulemus (peatada, muuta, 

jätkata) 

   

   

 
 
Kuupäev: 
Lapsevanem: 
Klassijuhataja: 
HEV õpilaste õppe koordineerija:  
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Lisa 4 

TALLINNA LILLEKÜLA GÜMNAASIUMI 
 

HEV ÕPILASE ÕPPE KOORDINEERIJA AMETIJUHEND 
 
 
Ametikoha nimetus:   HEV õpilase õppe koordineerija  
Asend kooli struktuuris:  Direktori otsealluvuses 
Aruande kohustus:   Direktorile 
Kes asendab:    Direktori käskkirjaga määratud isik 
 
 
Töö eesmärk 
Korraldada haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koostööd 
tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. 
 
 
1. HEV õpilaste õppekorraldus ja tugigrupi töö juhtimine 
1.1 HEV õpilaste õppe 

kavandamine ja kavandatu 
teostamine 

 
 

• HEV õpilaste õppekorraldus on määratud kooli õppekavas, 
lähtudes riiklikes õppekavades esitatud nõuetest ja 
ülesannetest, ning tegevused lähtuvad kooli arengukavast . 

• Õpilaste hariduslikud erivajadused (sh andekus) on välja 
selgitatud ja talle on koostöös õpetajate, andekate õpilaste 
juhendajate ja tugispetsialistidega tema arengut toetav meede 
rakendatud või täiendavaid uuringuid läbi viidud. 

• Tugispetsialistid ja HEV õpilasi õpetavad õpetajad juhinduvad 
kehtestatud kordadest. 

• Iga tugispetsialist ja HEV õpilasi õpetav õpetaja kavandab oma 
tööd ning teostab kavandatu kokkulepitud ajal.  

• HEV õpilase õppe koordineerija kavandab, korraldab ja 
analüüsib tugispetsialistide tegevust, omavahelist koostööd, 
enesetäiendamist ja koolitust vastavalt seatud eesmärkidele. 

1.2 HEV õpilastele rakendatud 
meetmete tulemuslikkuse 
hindamine ning vanemale ja 
vajadusel kooli direktorile 
edasisteks tegevusteks 
ettepanekute tegemine 

• HEV õpilastele rakendatud meetmete tulemuslikkuse 
hindamine toimub iga veerandi lõpus. 

• HEV õpilastele rakendatud meetmete tulemuslikkusest teeb 
HEV õpilase õppe koordineerija kokkuvõtte õppeaasta lõpus. 

1.3 Erinevate meeskondade 
koosolekute kavandamine, 
läbiviimiseks vajalike 
dokumentide ettevalmistamine, 
määratud ülesannete õigeaegne 
täitmine  

• Õppenõukogu koosolekuks on vajalikud dokumendid 
direktorile esitatud. 

• Juhtkonna nõupidamiseks on HEV õpilase õppe 
koordineerimise valdkonna materjalid ette valmistatud ning 
direktorile esitatud.  

• Õpiabikomisjoni tegevus on koordineeritud ja määratud 
ülesanded täidetud. 
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2. Õpetajate, tugispetsialistide ja vanemate juhendamine ning nõustamine 
2.1 Õpetajate, tugispetsialistide ja 

vanemate juhendamine 
 

 

• Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning 
vajaduse korral kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. 

• HEV õpilase õppe koordineerija juhendab koostöös õpetajate 
ja tugispetsialistidega  õpetajat õpilase individuaalsete 
õpivajaduste väljaselgitamisel ja sobivate õppemeetodite 
valikul ning vajaduse korral diferentseeritud õppe 
korraldamisel. 

• HEV õpilase õppe koordineerija juhendab koostöös 
tugispetsialistide ja õpetajatega vanemat selles, et ta oskaks 
oma lapsele  õppimisel toeks olla. 

2.2 HEV õpilasi õpetavate 
õpetajate ja vanemate 
nõustamine 

 

• HEV õpilase õppe koordineerija nõustab õpetajaid 
tugispetsialistidega koostöö tegemisel. 

• HEV õpilase õppe koordineerija nõustab vanemaid võimalike 
meetmete rakendamisel ja tugispetsialistidega koostöös. 

 
3. Asjaajamine/ dokumentatsioon 
3.1 Koolidirektori korralduste 

täitmine, vajalike aruannete 
koostamine ja esitamine 

• HEV õpilase õppe koordineerija täidab direktori korraldusi 
HEV õpilaste õpet ja arengu toetamist puudutavate aruannete 
koostamisel. 

3.2 HEV õpilase 
õppekorraldusealaste 
dokumentide nõuetekohane 
täitmine ja täitmise kontroll 
 

 

• EHIS-e andmed on täidetud vastavalt nõuetele. 
• Klassipäevik või e-kooli päevik on täidetud vastavalt nõuetele. 
• Õpilaste individuaalsuse kaardid on täidetud vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 
• Direktori poolt delegeeritud dokumendid on täidetud vastavalt 

nõuetele. 
 
4. Informatsiooni vahendamine 
4.1 Pedagoogilise personali 

informeerimine 
• HEV õpilase õppe koordineerija jagab informatsiooni ja 

selgitusi HEV õpilaste õppekorralduse, tugispetsialistide töö 
ning asjaajamise kohta infotunnis, individuaalselt ja meili teel, 
jälgides konfidentsiaalsuse nõuet. 

• HEV õpilasi õpetavad õpetajad ja tugispetsialistid annavad  
HEV õpilase õppe koordineerijale ülevaadet õpilastele 
rakendatud meetmete tulemuslikkusest. 

4.2 Õpilaste informeerimine  • HEV õpilase õppe koordineerija jälgib, et kogu vajalik 
informatsioon jõuab õpetajate ja tugispetsialistide kaudu 
õpilasteni. 

4.3 Vanemate informeerimine  • HEV õpilase õppe koordineerija jälgib, et kogu vajalik 
informatsioon HEV õpilaste koolikohustuse täitmise, 
käitumise ning õpilaste arengu kohta jõuab klassijuhatajate 
kaudu vanemateni. 

• HEV õpilase õppe koordineerija annab vanematele kooli 
kodulehe vahendusel informatsiooni tugispetsialistide 
vastuvõtuaegade ja HEV õpilastele rakendatavate meetmete 
kohta. 

• HEV õpilase õppe koordineerija või tema poolt soovitatud isik 
jagab vanematele informatsiooni HEV õpilaste õppekorralduse 
ning rakendatud meetmete tulemuslikkuse kohta. 
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5. Õigused ja volitused 
HEV õpilase õppe koordineerijal on õigus: 
• nõuda tugispetsialistidelt ja HEV õpilasi õpetavatelt õpetajatelt tööülesannete õigeaegset ja 

tulemuslikku täitmist 
• hinnata alluvate tegevust ja teha ettepanekuid tunnustamiseks  
• teha ettepanekuid HEV õpilaste õppe koordineerimiseks ja arendamiseks 
• teha ettepanekuid kooli töökorralduse parandamiseks 
• esindada kooli asutustes ja organisatsioonides oma valdkonna piires 
Töö hindamise aluseks on: • arenguvestlus  
 
 
Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi HEV õpilase õppe 
koordineerija ametijuhendiga ning kohustun järgima selles kindlaks määratud tingimusi ja nõudeid. 
NIMI: KUUPÄEV: ALLKIRI: 
   
   
 
 
 
 
 
 
 


