
Tallinna 21. Kooli hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV) õppe 

korraldamise põhimõtted 
 

1. Üldpõhimõtted. 

1.1. HEV õppe eesmärgiks on tagada igale lapsele tema individuaalsetest võimetest lähtuv 

jõukohane õpe ja areng. 

1.2. Haridusliku erivajadustega õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, 

puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele 

ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, 

õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas, taotletavates õpitulemustes 

või õpetaja töökavas. 

2. Õpilase võimetekohase individuaalse arengu toetamise tasandid.  

2.1. Tunnitasand 

2.1.1. erivajaduste märkamine ja õppetöö diferentseerimine ainetunnis. 

2.2. Kooli tasand 

2.2.1. õpilase individuaalne toetamine ainetunnis ja tunniväliselt, tugispetsialistide kaasamine, 

koostöö lapsevanemaga ja pedagoogilis-psühholoogiline juhendamine. 

2.3. Kooliväline tasand 

2.3.1. kooliväline nõustamine ja erispetsialistide kaasamine õpilasele sobiva õppevormi 

leidmiseks ning rakendamiseks. 

3. Haridusliku erivajadusega õpilaste toetamine. 

3.1. HEV õpilaste väljaselgitamine ja võimetekohane õpetamine ja arendamine toimub klassi- ja 

aineõpetaja, klassijuhataja ning teiste koolis töötavate tugispetsialistide koostöö kaudu. 

3.2. Klassi- ja aineõpetaja ülesanded haridusliku erivajadusega õpilaste toetamisel. 

3.2.1. jälgib oma klassi õpilaste õpijõudlust; 

3.2.2. vastavalt vajadusele diferentseerib õpiülesandeid, kasutab erimetoodikat ja abistab tunnis 

individuaalselt; 

3.2.3. viib läbi konsultatsioonitunde õpiraskustes ja andekatele õpilastele; 

3.2.4. suunab andekaid õpilasi osalema ainevõistlustel jm ning juhendab individuaalselt; 

3.2.5. teavitab õpiraskustes õpilasest klassijuhatajat ja lapsevanemat; 

3.2.6. teavitab õpiraskustes õpilasest ja rakendatud meetmetest HEV õppe koordineerijat; 

3.2.7. osaleb HEV õppe ümarlaudadel ja teeb vastavaid ettepanekuid õpilase võimetekohaseks 

arendamiseks; 

3.2.8. vajadusel avab õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ja vastutab selle täitmise eest; 

3.2.9. vajadusel koostab individuaalse õppekava oma aines; 

3.2.10. hindab õppekava omandamist aines vastavalt kooli hindamisjuhendile või individuaalse 

õppekava nõuetele. 

3.3. Klassijuhataja ülesanded haridusliku erivajadusega õpilaste toetamisel. 

3.3.1. koostöös aineõpetajatega jälgib ja analüüsib õpilase individuaalset arengut, täidab õpilase 

individuaalse arengu jälgimise kaarti; 

3.3.2. viib läbi arenguvestlusi lapsevanematega õpilaste individuaalsete eelistuste ja võimete 

väljaselgitamiseks ja arvestamiseks; 

3.3.3. koostöös HEV õppe meeskonnaga osaleb õpilasele võimetekohase õpivormi leidmisel ja 

rakendamisel;  

3.3.4. toetab ja suunab õpilast õpiraskustega toimetulemisel; 



3.3.5. teeb pidevat koostööd lapsevanemaga; 

3.3.6. vajadusel koostab dokumentatsiooni komisjonidesse suunamiseks ja osaleb ümarlaudadel; 

3.3.7. teeb ettepanekuid võimetekohase individuaalse õppe vormide muutmiseks. 

3.4. Eripedagoogi ülesanded haridusliku erivajadusega õpilaste toetamisel. 

3.4.1. koostöös aineõpetaja ja klassijuhatajaga jälgib õpilase individuaalset arengut; 

3.4.2. selgitab välja õpiraskused ja selle põhjused; 

3.4.3. koostöös aineõpetaja, klassijuhataja jt tugispetsialistidega aitab leida sobiva 

õppemetoodika ja –vormi; 

3.4.4. teostab tugiõpetust vastavalt õpilase individuaalsetele võimetele ja arengule; 

3.4.5. täidab HEV õppega kaasnevat dokumentatsiooni ja vastutab selle konfidentsiaalsuse eest; 

3.4.6. osaleb HEV õppe ümarlaudadel ja teeb ettepanekuid; 

3.4.7. toetab ja suunab õpilast õpiraskustega toimetulemisel; 

3.4.8. nõustab kolleege ja lapsevanemaid; 

3.4.9. teeb ettepanekuid HEV õppe paremaks rakendamiseks koolis; 

3.4.10. vajadusel esindab kooli koolivälisel tasandil. 

3.5. HEV õppe koordineerija ülesanded haridusliku erivajadusega õpilaste toetamisel. 

3.5.1. koostöös aineõpetajate, klassijuhatajate ja teiste tugispetsialistidega jälgib õpilase 

individuaalset arengut; 

3.5.2. toetab ja suunab õpetajaid haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel; 

3.5.3. kutsub kokku HEV õppe ümarlaua ja juhib õpilasele individuaalse õppevormi leidmist ja 

rakendamist; 

3.5.4. algatab ja suunab vastava dokumentatsiooni täitmist ja vastutab selle konfidentsiaalsuse 

ning nõuetekohase säilitamise eest; 

3.5.5. vajadusel nõustab kolleege ja lapsevanemaid; 

3.5.6. informeerib kooli juhtkonda HEV õppe vajadustest ja kooskõlastab finantsilised 

võimalused; 

3.5.7. hindab HEV õppe tulemuslikkust ja teeb vajadusel ettepanekuid muutmiseks; 

3.5.8. teeb ettepanekuid HEV õppe arendustööks koolis; 

3.5.9. teeb koostööd kogukonnaga (lastekaitse, haridusamet, linnavalitsus jne); 

3.5.10. vajadusel suunab õpilasi koolivälisesse nõustamisse ja esindab kooli koolivälisel tasandil. 

3.6. Psühholoogi ülesanded haridusliku erivajadusega õpilaste toetamisel. 

3.6.1. nõustab psühholoogiliste ja käitumuslike erivajadustega õpilasi;  

3.6.2. koostab vajadusel käitumise tugikava ja järgib selle täitmist;  

3.6.3. täidab HEV õppega kaasnevat dokumentatsiooni, õpilase individuaalse arengu jälgimise 

kaarti ja tagab konfidentsiaalsuse; 

3.6.4. osaleb HEV õppe ümarlaudadel ja teeb ettepanekuid; 

3.6.5. vajadusel viib läbi grupiteraapiat;  

3.6.6. nõustab lapsevanemaid lapse õppimist, käitumist ja meeleolu mõjutavate tegurite 

selgitamisel ja sobivate sekkumisvõtete rakendamisel;  

3.6.7. nõustab kolleege õpilase õppimist, käitumist ja meeleolu mõjutavate tegurite 

arvestamisel; 

3.6.8. vajadusel suunab õpilasi koolivälisesse nõustamisse ja esindab kooli koolivälisel tasandil. 

3.7. Juhtkonna ülesanded haridusliku erivajadusega õpilaste toetamisel. 

3.7.1. koostöös aineõpetajate, klassijuhataja, HEV õppe koordineerija jt tugispetsialistidega leiab 

võimalusi õpilase võimetekohaseks individuaalseks arendamiseks; 

3.7.2. jälgib õpilase võimetekohase õppe rakendamise tulemuslikkust ja õppekava omandamist; 



3.7.3. kiidab heaks õpilaste suunamise koolivälisesse nõustamisse ja võimalusel rakendab 

soovitatud meetmeid; 

3.7.4. tagab õpilasele kas kooli või HEV õppekavaga sätestatud teadmised-oskused 

4. HEV õppeks kooli poolt rakendatavad tugiteenused. 

4.1. Ainetunni tasandil 

4.1.1. individuaalne selgitamine ja juhendamine; 

4.1.2. diferentseeritud õppeülesanded, erimetoodika rakendamine; 

4.1.3. õppematerjali kohandamine, lisaülesannete ja - materjali suunamine; 

4.1.4. konsultatsioonitundi suunamine; 

4.1.5. lapsevanema, klassijuhataja jt tugispetsialistide kaasamine; 

4.1.6. individuaalse arengu jälgimise kaardi avamine; 

4.1.7. individuaalse õppekava koostamine ja tulemuslikkuse hindamine 

4.2. Kooli tasandil 

4.2.1. Töö andekatega 

4.2.1.1. erinevate lisamaterjalide soovitamine ja tutvustamine; 

4.2.1.2. konkurssidele, ainevõistlustele jne suunamine ja ettevalmistamine; 

4.2.1.3. huvitegevuses osalemine ja nooremate juhendamine; 

4.2.1.4. ettekannete, lisamaterjalide jm koostamine ja esitamine avalikel üritustel; 

4.2.1.5. teaduskooli jm lisakoolitusse suunamine; 

4.2.1.6. koolidevaheline koostöö teatud valikkursuste läbiviimiseks; 

4.2.1.7. abivajavatele õpilastele tugiisikuks suunamine; 

4.2.1.8. individuaalse õppekava rakendamine valdkonna või üksikutes ainetes; 

4.2.1.9. individuaalse õppekava rakendamine kõikides ainetes; 

4.2.1.10. lapsevanema nõustamine ja koostöö arenguvestluste kaudu. 

4.2.2. Töö õpiraskustes õpilastega 

4.2.2.1. lapsevanema kaasamine kõikidesse erivajadustega seotud otsustesse; 

4.2.2.2. õpiabi rühma/järeleaitamise tundi/konsultatsiooni suunamine; 

4.2.2.3. vajadusel tugiisiku määramine;  

4.2.2.4. individuaaltunnid eripedagoogi juures üksikutes ainetes 

4.2.2.5. pikapäevarühma suunamine; 

4.2.2.6. individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine; 

4.2.2.7. huvitegevusse kaasamine; 

4.2.2.8. täiendavatesse uuringutesse ja psühholoogilisse nõustamisse suunamine; 

4.2.2.9. nõustamiskomisjoni suunamine ja võimalusel soovituste/otsuste järgimine. 

4.3. Koolivälisel tasandil 

4.3.1. vajadusel vastavate erispetsialistide kaasamine ja uuringute teostamine; 

4.3.2. koostöö lapsevanemaga; 

4.3.3. koostöö kogukonnaga (linnavalitsus, lastekaitse, haridusamet jne); 

4.3.4. nõustamiskomisjoni soovituste/otsuste järgimine. 

  



5. HEV õpilaste märkamis- ja toetamissüsteem. 

MÄRKAMINE pidev kõik õpetajad ja koolispetsialistid 

õpilaste individuaalsete 
võimete hindamine-testimine 

2 korda aastas eripedagoog 

lapsevanema kaasamine pidev klassijuhataja, aineõpetaja, HEVKO, 
psühholoog 

õpilase tervisliku seisundi 
jälgimine 

pidev kooli meditsiinitöötaja 

HEV õppe ümarlaud- tugiõppe 
vajaduse ja vormi selgitamine 
ning otsustamine 

vastavalt vajadusel õpetajad, tugispetsialistid, HEVKO 

MEETMETE RAKENDAMINE vastavalt vajadusele  

õpilase individuaalse jõudluse 
jälgimine ja hindamine 

2 korda aastas Aine- ja klassiõpetajad 

täiendavad pedagoogilis- 
psühholoogilised uuringud 

vastavalt vajadusele erispetsialistid 

tugimeetme rakendamine ja 
tulemuslikkuse hindamine 

2 korda aastas aineõpetaja, klassijuhataja, 
tugispetsialistid, HEVKO 

kokkuvõtete tegemine ja 
vajadusel uute meetmete 
rakendamine või koolivälisesse 
komisjoni suunamine 

2 korda aastas või 
vastavalt vajadusele 

aineõpetaja, klassijuhataja 
tugispetsialistid, HEVKO 

KOOLIVÄLISTE SPETSIALISTUDE 
SOOVITUSED 

vastavalt vajadusele ja 
võimalustele 

kooli juhtkond 

Õpilase koolivälisesse komisjoni 
suunamise dokumentatsiooni 
ettevalmistus 

vastavalt vajadusele klassijuhataja, eripedagoog, HEVKO 

Vastavate linna 
tugispetsialistide ja kogukonna 
kaasamine ning komisjonide 
töös osalemine 

vastavalt vajadusele klassijuhataja, HEVKO, juhtkond 

kooliväliste komisjonide 
soovituste rakendamine 

vastavalt võimalustele kooli juhtkond 

meetme tulemuslikkuse 
hindamine ja vajadusel uue 
meetme rakendamine 

vähemalt kord aastas aineõpetaja, klassijuhataja 
tugispetsialistid, HEVKO 

 


