
Meetmed Mõniste Koolis õpilaste toetamiseks: 
 

 

1. Diferentseeritud õpetamine ja hindamine 

Õppimine ja hindamine toimub lapse võimetest lähtuvalt. 

2. Konsultatsioonid, järelevastamised 

Õppimine õpetaja juhendamisel õppeaines järeleaitamiseks. Konsultatsioonigraafik on 

kättesaadav kooli kodulehel. 

3. Pikapäevarühm 

Pikapäevarühm pakub arendavaid tegevusi ja õppimisvõimalust õpetaja juhendamisel 

peale õppetunde. Pikapäevarühma arvatakse õpilased vanema soovil.  

4. Tunnirahuklass 

Tunnirahu tagamiseks võidakse saata tunnikorra rikkuja nn tunnirahu klassi. Õpilasele 

antakse kaasa õppeülesanne, mille täitmist hiljem õpetaja kontrollib. Õpilane töötab 

iseseisvalt kuid täiskasvanu juuresolekul. 

5. Arenguvestlused 

Arenguvestlused toimuvad vähemalt kord õppeaasta jooksul klassijuhataja, õpilase ja 

vanema osalusel. Arenguvestlusel räägitakse lapse arengust ja tema toetamise 

võimalustest nii õpetaja kui vanema poolt. Kui lapsevanem avaldab soovi, võib 

arenguvestlusi teha ka sagedamini. 

6. Käitumis- ja suhtlemisraskustega õpilaste tugirühma töö 

Tugirühm avatakse vajadusel ja selles osalevate õpilaste osas küsitakse vanema 

nõusolekut. Tugirühmas õpilased analüüsivad ise oma käitumist ja selle mõju. Juhendab 

vastava ettevalmistuse saanud õpetaja. 

7. Lühiajaline individuaalne õppekava  

Koostatakse õpilasele veerandi jooksul tekkinud õppevõlgnevuste parandamiseks (ka 

siis kui hinne on jäänud väljapanemata). Õpetaja koostab loetelu ülesannetest, mis 

õppevõlgnevuste parandamiseks (aine omandamiseks) tuleb ära teha ning koos õpilasega 

lepitakse kokku tähtaja osas. Võidakse paluda vanema allkirja. 

8. Individuaalne õppekava (ehk IÕK) 

Koostatakse õpilasele spetsialistide soovitustest lähtuvalt kogu õppeaastaks. Vajalik on 

vanema nõusolek. IÕK võib olla koostatud vaid mõnedes õppeainetes. 

9. Logopeedi abi 

Kasutatakse I ja II tasandi logopeedi abi. I tasandi logopeed töötab õpilastega, kes 

vajavad pidevat või ajutist logopeedilist abi. Töö toimub enamasti õpiabitundide raames. 

Nõusolekut selleks küsitakse ka vanemalt. II tasandi logopeedi  abi kasutatakse õpilaste 

osas, kelle hariduslike erivajaduste täpsustamisel vajame abi. Samuti saab neilt tuge 

õpetajate ja vanemate nõustamiseks. Küsime samuti vanema nõusolekut. II tasandi 

teenust pakub Rajaleidja keskus. 

10. Spetsialistide nõustamistunnid 

Koostöös õppenõustamiskeskusega Rajaleidja on võimalik saada tuge erinevatelt 

spetsialistidelt (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed) nii õpetajatel kui 

lapsevanemal. Lapsevanemad võivad pöörduda abi saamiseks kooli või otse Rajaleidja 

keskuse poole. Info: www.rajaleidja.ee/vorumaa  

11. Ümarlauakoosolekud 

Ümarlauakoosolekud toimuvad õpilane-aineõpetaja-klassijuhataja, õpilane-aineõpetaja-

klassijuhataja-direktor või õpilane-aineõpetaja-klassijuhataja-direktor-lapsevanem 

osalusel. Ümarlauakoosolekul leitakse probleemile lahendus ja lepitakse kokku edasistes 

tegevustes. Vajadusel kaasatakse arutellu vanem. 

 

http://www.rajaleidja.ee/vorumaa


12. Lastekaitsetöötaja/sotsiaaltöötaja abi 

Kokku saab leppida abi saamiseks valla lastekaitsetöötajalt/sotsiaaltöötajalt. Samuti on 

võimalik saada abi asjaajamisel seoses lapsega. Õpilastel on võimalik saada tuge 

lastekaitsetöötajalt koolimajas. 

13. Õpiabi rühmad  
Õpiabi rühmad moodustatakse õpioskuste ja –vilumuste arendamiseks ja lapse 

aitamiseks kui on tekkinud ajutine õpiraskus. Õpiabirühma määratakse õpilased vanema 

nõusolekul. Õpiabirühma tööst võtab õpilane osa seni kuni ajutine õpiraskus on ületatud.  

14. Õpiraskustega õpilaste klassid (väikeklass, ühele õpilasele keskendatud õpe) 

Õpiraskustega õpilaste klassi määratakse õpilane spetsialistide soovitusel (sh 

maakondlik nõustamiskomisjon) ja  vanema nõusolekul. Õpiraskustega õpilaste klassi 

määratakse õpilane tähtajaliselt. Tähtajaks on tavaliselt üks aasta, misjärel otsustatakse 

õpilasest lähtuvalt edasiste meetmete kasutamine. 

15. Lihtsustatud õppekava (ehk LÕK) 
Lihtsustatud õppekava rakendatakse lihtsustatud põhikooli programmi järgi õppijaile 

vanema nõusolekul.  

 

 

 

 

 


