
Haridus- ja teadusministri 04.08.2006. a määruse nr 22 „Õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid, 
temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise 

kord” Lisa 5 
 

Kutseõppeasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed 
 
1. Erivajadustega õpilaste kooli vastuvõtt ja arvestus (kirjeldus ja analüüs) 

 
1.1 Erivajaduste väljaselgitamise korra reguleerimine õppekorralduseeskirjas. 
1.2 Erivajadustega õpilaste rühma määramise alused.  
1.3 Eelneva haridustaseme omandatust tõendava dokumendi olemasolu õpilaste vastuvõtul. 
1.4  Riiklikult tellitud koolituskohtade täituvus põhikooli baasil erialade lõikes. 
 
Tabel 1. Õpilaste arv koolis  

Kutseõppe liik Õpilaste arv seisuga 
15.10.2006 

Neist erivajadustega 
õpilasi 

Erivajadustega õpilaste % 
õpilaste üldarvust 

Põhihariduse baasil 
kutsekeskhariduse 
õppekaval 

   

Põhihariduse baasil 
kutseõppe 
õppekaval 
 

   

Keskhariduse baasil 
kutseõppe 
õppekaval 

   

Põhihariduseta 
koolikohustuse 
 ea ületanud 
õpilased kutseõppe 
õppekaval 

   

Kokku    
 
Tabel 2. Õppeasutuses on täidetud riiklikult tellitud koolituskohad erivajadustega õpilaste 
õpetamiseks 

Õppekava 
 

Riiklikult tellitud koolituskohtade 
arv erivajadustega õpilastele 

Tegelik koolituskohtade täituvus 
(erivajadustega õpilaste arv) 

 2004/05 2005/06 2006/07 2004/05 2005/06 2006/07  
        

 

Kokku   

 
Tabel 3. Õppeasutuses on erirühm(ad) erivajadustega õpilaste õpetamiseks 2006/2007. õa 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Õppeasutuses õpib erivajadustega õpilasi tavarühmades 2006/2007. õa 
Õppekava Õpilaste arv kursusel Erivajadustega õpilaste arv 

kursustel 
   
Kokku   

Õppekava Õpilaste arv 
kursusel 

Erivajadustega õpilaste 
arv kursusel 

   
Kokku   

 
 



 
2. Õppekavad erivajadustega õpilastele ja praktika korraldus (kirjeldus ja analüüs) 
 
2.1 Õppekavad ja erivajadustega õpilaste arv õppekavade lõikes ning erivajadustega 
õpilastele koostatud õppekava erinevus kooli õppekavast 
2.1.1 Individuaalse õppekavaga määratud erisused kooli õppekavast. 
2.1.2 Individuaalsete õppekavade koostamine ja rakendamine.  
 
Tabel 5. Individuaalse õppekava alusel õppivate õpilaste arv õppekavade lõikes  

Õppekava  
 

Õpilaste arv 
kursusel 

Individuaalse õppekava alusel 
õppivate õpilaste arv kursusel 

   

Kokku   
 
2.2 Praktikakorraldus erivajadustega õpilastele õppeasutuses asuvates õppepraktika 
töökodades/praktikaklassides ja võimaluste tagamine ettevõttepraktikaks 
2.2.1 Õpilaste erivajadustega arvestamine õppepraktika korralduses. 
2.2.2 Praktikakohtade tagamine erivajadustega õpilastele ettevõttes. 
 
3. Õppetöö korraldus ja dokumentatsioon  
 
3.1 Õppekorralduse regulatsioon 
Õppekorralduseeskirja vastavus kutseõppeasutuse tegevust reguleerivatele õigusaktidele. 
 
3.2 Direktori käskkirjade vormistamise vastavus kehtestatud nõuetele 
Õppekorralduslike käskkirjade vormistamise vastavus õigusaktides kehtestatule. 
 
4. Tugisüsteemide rakendamine 2006/2007. õa (kirjeldus ja analüüs) 
 
4.1 Ülevaade tugisüsteemidest erivajadustega õpilastele 
4.1.1  Tugisüsteemide ja -teenuste rakendamine (nt e-õppe rakendamine, abiõpetaja kaasamine 
auditoorses töös, sotsiaalpedagoogiline tugiteenus, eripedagoogiline õpiabiteenus, psühholoogiline 
nõustamine, logopeedi teenus, viipekeele kasutamise võimalus õppetöös jne).  
4.1.2 Puudega inimesele õpinguteks vajalike abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste kasutamise 
võimaldamine.  
4.1.3 Kooli õppekeskkonna kohandamine erivajadustega õpilaste õpetamiseks. 
 
4.2 Pedagoogide valmisolek tööks erivajadustega õpilastega 
 
Tabel 6. Pedagoogid on ette valmistatud tööks erivajadustega õpilastega 

Pedagoogide arv 
seisuga 01.10.2006 

Pedagoogide arv, kes on läbinud 
eripedagoogikaalaseid koolitusi 1 AP ja 

rohkem (viimase 5 aasta jooksul) 

Eripedagoogikaalase täienduskoolituse 
läbinud pedagoogide % kooli 

pedagoogide üldarvust 
   

 
4.2.1 Eripedagoogikaalaste koolituste planeerimine täienduskoolitusplaanis lähtudes arengukavast.  
4.2.2 Palgafondist 3% tagamine pedagoogide täienduskoolitusteks.  
4.2.3 Pedagoogide täienduskoolituse andmete vastavus EHISesse kantud andmetega. 
 



5. Õpingute katkestamine õppekavade lõikes 2003. a sügisel vastuvõetud õpilaste osas 
põhikoolijärgsetes õppegruppides (kirjeldus ja analüüs) 

Väljalangevus õppegruppide lõikes ja väljalangevuse vähendamiseks rakendatavate meetmete 
tulemuslikkus. 
 
Tabel 7. Õpilaste arv, kes astusid kooli 2003. a sügisel tasemel kutsekeskharidus 
põhihariduse baasil 

 
 

 
 
 
 

Õppekava  
 
 
 

Vastuvõetud 
õpilaste arv 

seisuga 
01.10.2003 

Riiklikult 
finantseeritud 

koolituskohtade 
arv 

 
 

Katkestajate 
arv 

õppekava 
nominaalaja 

jooksul 

Katkestajate 
% 

alustajatest 
nominaalaja 

jooksul 

Edasi- 
jõudmatuse 

tõttu 
katkestajate 

% 
nominaalaja 

jooksul 

Õppetööle 
mitteilmunud 

õpilaste 
% õppeaasta 

keskel 
nominaalaja 

jooksul 

Muudel 
põhjustel 

katkestajate 
% 

        

Kokku        


