
Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamine Tallinna Järveotsa 

Gümnaasiumis. 

I Hariduslike erivajadusega õpilaste õppe korraldamise seaduslik alus 

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõige 1 sätestab 

Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase 

vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete arendamiseks tuleb koolis selgitada välja õpilase 

individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada vajaduse korral 

diferentseeritud õpet. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 

Õpilase individuaalsete õpivajaduste väljaselgitamine toimub hindamise abil.  Saadud informatsioon 

peab olema tagasisidestatud ka õpilasele. 

2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 46 lõige 1 sätestab 

Haridusliku erivajadusega on õpilane, kelle  

 andekus,  

 õpiraskused,  

 terviseseisund,  

 puue,  

 käitumis- ja tundeeluhäired,  

 pikemaajaline õppest eemalviibimine, 

 kooli õppekeele ebapiisav valdamine  

toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi 

 õppe sisus,  

 õppeprotsessis,  

 õppe kestuses,  

 õppekoormuses,  

 õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või 

muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid),  

 taotletavates õpitulemustes või  

 õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas. 

3. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 46 lõige 3 sätestab 

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. 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. 

II  Kooli algatatud õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamine 

1. Klassiõpetaja või aineõpetaja koostab kirjaliku taotluse ja esitab selle HEV koordinaatorile. 

Erivajaduse väljaselgitamise võib algatada ka õppealajuhataja, kui õpilasel on kokkuvõttev poolaasta- 

hinne aines „puudulik“ või jäänud välja panemata (Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 7).  



Taotluses esitab  aineõpetaja analüüsi, kus selgitab  nõrga hinde põhjuse, milliseid tegevusi on õpetaja 

eelnevalt rakendanud ja milliseid muutusi tuleks õpetaja arvates teha (taotluse alus asub KOOL→ 

HEV→ taotlused). 

2. HEV koordinaator ja aineõpetaja viivad läbi  koosoleku, mis protokollitakse.  

3. Protokollis otsustatakse, et õpilasele avatakse individuaalse arengu kaart haridusliku erivajaduse 

tuvastamiseks (elektrooniline või paberkandjal). Klassijuhataja võtab ühendust lapsevanemaga, et 

saada nõusolek õpilase individuaalse arengu kaardi avamiseks. Lapsevanema nõusoleku taotluse alus 

asub KOOL→ HEV→ taotlused. 

4. Jälgimise periood on vähemalt üks veerand. Individuaalse arengu kaardi avab klassijuhataja. 

Elektrooniline kaart asub KOOL→ HEV→ õpilase nimi. Klassijuhataja teavitab aineõpetajaid, kes 

peavad täitma õpilase individuaalse arengu kaarti. 

4. Õpilase individuaalse arengu  kaardi koostaja ja täitjate kohta koostab direktor käskkirja. 

5. Kõik arvamused, tähelepanekud ja soovitused kantakse individuaalse arengu kaardile. Õpilasel ja 

tema vanemal on soovi korral õigus tutvuda kaardi sisuga.  

6. Peale jälgimise perioodi lõppu toimub koosolek, kus aineõpetajad, klassijuhataja ja   HEV 

koordinaator arutavad hindamise tulemusi individuaalse arengu kaardi põhjal. 

7. Saadud andmetele tuginedes võtab HEV koordinaator vastu otsuse, kas: 

1) mitte rakendada täiendavaid meetmeid, 

2) teha ettepanek õpetajale, vanemale ja direktorile täiendavate uuringute läbiviimiseks. Vanemale 

saab teha ettepaneku erispetsialisti poole pöördumiseks. 

3) teha ettepanek direktorile ja vanemale täiendavate meetmete rakendamiseks ( kohustuslikku 

konsultatsiooni suunamine; individuaalne õppekava, tugispetsialisti teenuse kasutamine) kindlal 

perioodil. 

Meetmete rakendamine toimub  vanema kirjalikul nõusolekul.  Meetmete rakendamiseks pole vaja 

nõustamiskomisjoni soovitust. 

8. Meetme rakendamise perioodi (veerandi, poolaasta) lõpul  hindavad  aine- ja tugispetsialistid  

meetme kasutamise tulemuslikkust, selle mõju õpilase arengule ja toimetulekule. HEV koordinaator 

koostab dokumendi, kus on koondhinnang. Dokument lisatakse õpilase individuaalse arengu jälgimise 

kaardi juurde. Tulemuslikkust hinnatakse vähemalt kord õppeaastas. 

9. Peale meetme rakendamise perioodi lõppu teeb HEV koordinaator direktorile ettepaneku, kas: 

1) meetme rakendamine lõpetada, 

2) meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud viisil, 

3) meetme vahetamine või muu meetme lisamine, 

4) täiendavate uuringute tegemine või 

5) lapsevanemale soovitada pöörduda eriarsti, erispetsialisti või nõustamiskomisjoni poole  


