2017-2018 toetatud õppe korraldus.

Hariduslike erivajadustega õpilaste (HEV-õpilaste) koordinaator koolis on õppealajuhataja
Pille Sink.
Vastuvõtt tööpäeviti kell 8.00 - 14.00
1. Konsultatsiooni tunnid
Eesmärk: aine õpetamine, õpilase individuaalne nõustamine ja abistamine.
Õpilane võib osaleda õpetaja järelaitamise tundides vastavalt õpetajate poolt määratud ajal.
Õpilane peab aineõpetaja konsultatsiooni tunnis osalema vähemalt 1 kord nädalas.
Konsultatsioonides osalemist kontrollib igal nädalal klassijuhataja. Vastavalt vajadusele
kontrollivad konsultatsioonides osalemist sotsiaalpedagoog koolis Sirje Veeremaa ja
hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö koordinaator Pille Sink
2.Pikapäevarühm
Pikapäevarühma võetakse 1.-4. klassi õpilane lapsevanema, eestkostja kirjaliku avalduse
alusel.
Eesmärk: õpilaste vaba aja sisustamine, koduste õpiülesannete täitmine, õpilase
individuaalne juhendamine ja huvitegevusse suunamine. Täiendav koolilõuna
võimalus.Pikapäevarühm 1.-4. klassidele töötab E- N kella 12.00 – 15.00
3.Õpiabirühm logopeedilise abi osutamiseks
Kõneravi vajaduse selgitab välja eripedagoog igal kevadel 1. -4. klassi õpilastel. Sügisel 1.
klassi ja uute õpilaste kõneravi vajaduse koostöös emakeele õpetajaga õppeaasta esimese kahe
nädala jooksul. 1. klassi õpilasi uuritakse individuaalselt.
Eesmärk: kõneravi tund on mõeldud lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele, kellel ei ole
piisavalt välja kujunenud häälikulise analüüsi oskused, kelle mõtlemisprotsessid on
kaasõpilastest aeglasemad ja kellel esinevad keskendumisraskused ja on puudulik
väljendusoskus.
Tund toimub kõneravi tunniplaani alusel 2 korda nädalas.
Tunde viib läbi eripedagoog, Ingrit Talvist, ruumis 206

4.Õpiabirühm ajutise õpiraskusega õpilastele
Vastavalt hindamisjuhendile määratakse õpiabirühmas õpe õpilasele, kelle veerandihinne on
„puudulik" (2) või „nõrk" (1). Meie teeme ennetustööd ja aineõpetaja teeb ettepaneku
õpiabirühmas osalemiseks.
Õpiabi erivajadustega õpilastele selgitab välja erivajadustega õpilaste õppetöö koordinaator
koos klassijuhataja- ja aineõpetajaga.
Eesmärk: õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise
treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parendamist ja õpioskuste juhendamist.
Õpiabi rühma kuulub kuni 6 õpilast. Tund toimub 2 korda nädalas tunniplaani alusel.
Õpiabi õpetajad on Anne Lillepea, Pille Sink, Piret Nagel, Maris Kiuru, Ülle Leppoja.
5.Võrgustikutöö
Võrgustikutööst võtavad osa: koolisotsiaalpedagoog Sirje Veeremaa, eripedagoog Ingrit
Talvist, õppealajuhatajad: erivajadustega õpilaste õppetöö koordinaator, Pille Sink, Marje
Tänav, klassijuhataja(d), vajadusel ka aineõpetaja(d), meditsiinitöötaja Eve Merilo. Vajadusel
osaleb õpilane koos vanemaga. Vajaduse ilmnemisel kaasatakse kohaliku omavalitsuse
töötajaid: Annika Nõulik- Paide Linna lastekaitse vanemspetsialist, Annika Steinberg- Paide
Linna lastekaitsespetsialist.
Eesmärk: psühholoogilis-pedagoogiliste probleemide arutamine.
Võrgustikutöös toimub õpiraskuste, koolikohustuse mittetäitmise, käitumisprobleemide
arutelu ja lahenduste leidmine ning õpilaste vanemate nõustamine, vajadusel ettepanekute
tegemine õpilasele uuringutele suunamiseks, sobiva õppevormi leidmiseks: individuaalõpe,
vajadusel suunatakse õpilane edasi nõustamiskomisjoni, kes soovitab õpilasele sobiva
õppekava rakendamist ja koolitüüpi.
6.Individuaalne õppekava
Individuaalne õppekava on ette nähtud õpilasele, kellel on raskusi töötada koos teistega, kelle
käitumuslikud või psüühilised iseärasused ei võimalda õppida samas tempos
klassikaaslastega, kelle vaimsed võimed on nõrgad/ kõrged üksikutes ainetes. Individuaalne
õppekava määratakse õpilasele direktori käskkirja alusel.
Eesmärk: omandada riiklikus/lihtsustatud õppekavas ettenähtud nõuded aeglasemas/kiiremas
tempos.
Riiklik lihtsustatud õppekava, määratakse õpilasele nõustamiskomisjoni otsusega. Õppe sisus,
ajas, kohas ja õppemahu vähendamise määrab nõustamiskomisjon.

