ÕPILASTE NÕUSTAMINE JA ÕPIABI
2018 – 2019 õ-a.
TUGIMEETMED

kõneravi 1.c; 3.4.väikeklass
õpiabirühmad 2ab, 3ab., 4ab., 5ab., 6ab., 7a., 9ab
IÕK ( individuaalne õppekava)
LÕK (riiklik lihtsustatud õppekava )
aineõpetajate konsultatsioonid
pikapäevarühm 1.-4. klaasi õpilastele esmaspäevast neljapäevani 12.00- 15.00
sotsiaalpedagoogi abi
ettevalmistusrühm järgmisel aastal kooli tulevatele lastele II poolaastast ( jaanuar,
veebruar )
meditsiinitöötaja vastuvõtud Aiavilja 3
tervisenõukogu
nõutuba
eripedagoogi nõustamine kokkuleppel
abiõpetaja
psühholoog
1.LOGOPEEDILINE ABI:
Võimalik teenus Rajaleidjas, Pärnu 54 Paide; Järvamaa Haigla AS
2.ÕPIABIRÜHMAÕPETAJA
õpiraskustega õpilaste väljaselgitamine;
õpiraskustega õpilaste toetamine (õpiabirühmad 2. – 7. , 9.kl);
õpilastega töötamine eritunniplaani alusel 2 tundi nädalas ühe rühma kohta, kokku 7
rühma

3.AINEÕPETAJAD
töö õpetaja poolt väljatöötatud ainekava alusel;
individuaalne õppekava, lihtsustatud õppekava;
konsultatsioonide läbiviimine

4.PSÜHHOLOOGI TEENUS Paide Linn
Õpilaste ja lastevanemate nõustamine, konsulteerimine;
haridusasutuse töötajate abistamine õppe-kasvatustöö eesmärkide saavutamiseks;
individuaalne nõustamine toimub kokkuleppel

5.TERVISENÕUKOGU
tervisenõukogu tervislike eluviiside propageerimine koolis
organiseerib terviseedenduse tegevust koolis
esitab heade mõtete praktikaid

6.SOTSIAALPEDAGOOG
Õpilaste ja vanemate abistamine ja nõustamine sotsiaalsete suhete kujundamise
valdkonnas;
koostöö väljaspool kooli tugiteenuste võrgustiku töötajatega.
7.KOOLIKS ETTEVALMISTUSRÜHMA ÕPETAJA
kooliks ettevalmistusrühma töö organiseerimine, et toetada Paide linna lapsi, kes ei
käi koolieelses lasteasutuses ja soovi korral ka lasteaias käivaid lapsi;
6 - aastaste laste kooliks ettevalmistamine lapsevanema avalduse alusel;
7- aastaste laste, kelle koolikohustuse täitmine on koolivälise nõustamismeeskonna
otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud, kooliks ettevalmistamine.

8.MEDITSIINITÖÖTAJA
profülaktiline läbivaatus septembrikuus 1. kl õpilastele, õppeaasta jooksul 3., 5., 7., 9.
klass
vaktsineerimine vastavalt immuniseerimiskavale;
haiguste ennetamine – krooniliste haigustega õpilaste jälgimine;
õpilase koormuse jälgimine.
Vastuvõtt meditsiinikabinet Aiavilja 3:
E –R kella 08.30 – 13.30
9.HEV ÕPILASTE KOORDINAATOR
kaardistab koostöös tugisüsteemi spetsialistide, aineõpetaja ja klassijuhatajaga kooli
haridusliku erivajadusega õpilased;
tagab iga õppeaasta alguses ja jooksvalt EHIS-e registri nõuete vastava täitmise

haridusliku erivajaduse osas;
vastavalt erivajadusele määrab koostöös tugisüsteemi spetsialistidega õpilasele sobiva
õpiabivormi;
koordineerib tugisüsteemi koostööd koolis ja väljaspool kooli;
teeb koostööd koolivälise nõustamismeeskonnaga
jälgib õpiabi tõhusust;
korraldab nõutoa tööd;
nõustab lapsevanemaid;
teeb ettepanekuid juhtkonnale tugisüsteemide töö parendamiseks;
meetmete rakendamise tõhusust analüüsib kaka korda õppeaastas;
korraldab ja jälgib dokumentatsiooni täitmist( IAJK stuudiumis, vastutab
klassijuhataja);
hoiab end kursis haridusliku erivajaduse alase seadusandlusega.

10.NÕUTUBA
Eesmärk on aidata õpilasel analüüsida tema probleemide põhjusi ja leida optimaalseid
lahendusi nende parendamiseks.
Õpilane kutsutakse nõutuppa õppimises raskuste ilmnemises, koolikohustuse
mittetäitmises, käitumis-, suhtlemis- ja distsipliiniprobleemide olemasolul õpetajate
või kaasõpilastega. Vajadusel kaasatakse vanemaid, kohaliku omavalitsuse vastavaid
spetsialiste ja koolivälise nõustamismeeskonna spetsialiste.
11.PIKAPÄEVARÜHM

1.-4.klasside

õpilastele

Õpiabi, koduste ülesannete täitmine,vaba aja veetmine, huviringidest osavõtt.

