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KINNITATUD 
haridus- ja teadusministri 16. aprilli 2012. a  
määrusega nr 17  

 
 
Üldhariduskoolide kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed 
 

Õpilase arengu toetamine 
 

1. Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilase õppe korraldamine (tabelid 1–4 ning kirjeldus 
ja analüüs) 

1.1. HEV õpilase õppe korralduse põhimõtted kooli õppekavas ja tugiteenuste rakendamine.  
1.2. Tugispetsialistide koosseis ja ettevalmistus. 
1.3. Õppekeelest erineva emakeelega õpilastele kohaldatavad erisused. 

 
2. Turvalisuse tagamine  (tabel 5 ning kirjeldus ja analüüs) 

2.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks rakendatavad meetmed. 
2.2. Õpilaste ja koolitöötajate kaitse korraldamine hädaolukorras. 

 
3. Eestikeelse õppe korraldamine vene õppekeelega koolis (tabelid 6–9 ning kirjeldus ja analüüs) 

3.1. Eesti keele õppe korraldamine vene õppekeelega  koolis. 
3.2. Kasutatavad õppematerjalid.  
3.3. Pedagoogide keeleoskuse tase ja täienduskoolitus. 

 
Tabel 1. HEV õppe korraldus 

Kehtestat
ud 

õppekava
s 

(jah/ei ) 

Kooskõla 
õigusaktidega 

(jah/ei ) 

Kooli 
õppenõukogu 

arvamus 
(jah/ei) 

Kooli 
hoolekogu 
arvamus 
(jah/ei) 

Kooli 
õpilasesinduse 

arvamus 
(jah/ei) 

Õppekava 
avalikustamine 
veebis (jah/ei) 

Koordineerija 
määramine 
(dir kk nr, 
kuupäev) 

       

 
 
Tabel 2. Rakendatavad tugiteenused HEV õpilase arengu toetamiseks 

Tugiteenus Haridusliku erivajadusega 
õpilaste arv 

Individuaalse arengu jälgimise 
kaart 

EHIS Dok Õpilaste arv % HEV 
õpilaste 
arvust 

Õpiabirühm põhiharidust omandavatele 
õpilastele eripedagoogilise või 
logopeedilise abi osutamiseks 

    

Kasvatusraskustega õpilaste klass     

Lihtsustatud õppel olevate õpilaste klass     

Tundeelu- ja käitumishäiretega 
põhiharidust omandavate õpilaste klass 

    

Käitumisprobleemidega õpilaste klass     

Õpiraskustega põhiharidust omandavate 
õpilaste klass 

    

Väikeklass     

Individuaalne õppekava     

…     

Kokku     



 
Tabel 3. Tugispetsialistide ametikohad, kvalifikatsioon ja osalemine täienduskoolitustel  

Ametikoha nimetus Kehtestatud 
ametikohtade 

arv 

Täidetud 
ametikohtade 

arv 

Pedagoogide arv, 
kelle kvalifikatsioon 

vastab nõuetele 

Pedagoogide arv, kes on 
osalenud ametikohaga 

seotud 
eripedagoogikakursustel 

viimase viie  aasta 
jooksul 

EHIS Dok EHIS Dok 

Eripedagoog       

Logopeed       

Koolipsühholoog       

Pikapäevarühma 
kasvataja 

      

Õpilaskodu kasvataja       

HEV õpilaste klassi 
õpetaja 

      

Õpiabirühma õpetaja       

Sotsiaalpedagoog       

…..       

Kokku       

 
 
Tabel 4. Õppekeelest erineva emakeelega õpilastele kohaldatavad tugiteenused 

Tugiteenused Erineva emakeelega õpilaste 
arv 

EHIS  Dok 

Individuaalne õppekava   

Eesti keel teise keelena   

B-võõrkeele õppest loobumine   

Emakeele ja kultuuriõpe   

Koolipsühholoog   

Logopeed   

…..   

Kokku   

 
 
Tabel 5. Turvalisuse kajastamine dokumentatsioonis 

Meede Kehtestatud kooli kodukorras 
(jah/ei) 

Juhtumite ennetamine  

Juhtumitele reageerimine  

Juhtumitest teavitamine  

Juhtumite lahendamise kord  

Turvalisuse ja järelevalve tagamiseks 
sätestatud meetme rakendamise kord 

 

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord  

 
 
Tabel 6.  Eesti keele tundide arv klassiti  
 

Klass I II III IV V VI VII VIII IX Kokku 

Tundide 
arv 

          

 
 



Tabel 7.  Eesti keeles õpetatavad ained põhikoolis 
Õppeaine  Klass 

Loodusõpetus  

Muusikaõpetus  

Kunstiõpetus  

Inimeseõpetus  

………  

 

Tabel 8. Eestikeelsete kursuste arv  
Õppeaine X kl 

(2011/2012. õa) 
XI kl 

(2012/2013. õa) 
XII kl 

(2013/2014. õa) 
 

Õppekava Tegelik Õppekava Tegelik Õppekava 

Eesti keel      

Ühiskonnaõpetus      

Ajalugu      

Geograafia      

Eesti kirjandus      

Muusika      

…..      

Kokku      

 
 
Tabel 9. Pedagoogide eesti keele oskuse tase ja täienduskoolitus 

Pedagoog Pedagoogid
e arv 

Eesti keele oskusega pedagoogide arv Teises keeles 
õpetamise 
metoodika 
kursustel 
osalenud 

pedagoogide 
arv 

Tasemeharidus 
omandatud 
eesti keeles 

C1 B2 Muu 

EHIS 

 
Dok EHIS  Dok EHIS  Dok EHIS  Dok  

Direktor           

Õppealajuhataj
a 

          

Eesti keel           

Ühiskonnaõpet
us 

          

Geograafia           

Muusika           

…..           

 
 

 
 
 
 


