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Haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamine
Lugupeetud Rando Kuustik
Palusite selgitusi kooli õiguste ja võimaluste kohta käitumisraskustega õpilase suhtes
mõjutusmeetmete rakendamisel ning tema perega koostöö tegemisel.
Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse
gümnaasiumiseaduse (PGS) §-d 46 – 54.
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PGS § 46 lg 1 järgi on haridusliku erivajadusega õpilane, kelle andekus, õpiraskused,
terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli
õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus,
õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas, taotletavates õpitulemustes või
õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.
Tulenevalt ülaltoodust ei ole hariduslik erivajadus seotud meditsiinilise diagnoosiga ning PGS-i
järgi saab ka kool ise oma pädevuse piires hinnata/välja selgitada õpilase hariduslikku erivajadust.
PGS § 46 lg 3 järgi kasutatakse haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel pedagoogilispsühholoogilist hindamist, erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust,
õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, õpilase meditsiinilisi ja
logopeedilisi uuringuid. Kool saab kasutada eelviidatud loetelust tema pädevuses olevaid meetodeid
(pedagoogiline hindamine, õpilase käitumise vaatlused, sh koolipsühholoogi poolt läbiviidavad
tegevused).
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise üldpõhimõte on, et lähtutakse kaasava õppe
põhimõttest, st üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis tavaklassis
(PGS § 47).
Siiski võib lähtuvalt lapse haridusliku erivajaduse olemusest võtta tarvitusele erinevaid meetmeid
õpilase arengu toetamiseks. Sellised meetmed võib jagada kahte gruppi – (i) meetmed, mida võib
rakendada kooli otsusel ja (ii) meetmed, mida võib rakendada nõustamiskomisjoni soovitusel.
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PGS § 48 järgi võib kooli direktori või tema volitatud koolitöötaja otsusel rakendada haridusliku
erivajadusega õpilasele PGS-i 3. peatükis sätestatud meetmeid, mille rakendamise eeldusena ei ole
ette nähtud nõustamiskomisjoni soovitust. Sama paragrahv annab näitliku ning mitteammendava
loetelu kooli poolt rakendatavatest meetmetest – tugispetsialisti teenus, individuaalse õppekava
rakendamine, pikapäevarühma vastuvõtmine, õpilaskodusse vastuvõtmine ning vanema nõusolekul
õpilase üleviimine PGS § 51 lõike 1 punktides 1 – 4 nimetatud rühma või klassi.1
PGS § 48 lg 1 ei sea koolipoolsete meetmete rakendamise tingimuseks lapsevanema nõusolekut, v.a
eriklassi või rühma üleviimisel. Sellest hoolimata on loomulik lapsevanema kaasamine tema last
puudutavate küsimuste lahendamisse. Ka lastekaitseseaduse § 22 lg 4 järgi peab lapsega töötav isik2
teavitama lapsevanemat lapse abivajadusest. Lapse abivajadus võib seisneda muuhulgas selles, et
pole täidetud lapse hariduslikud vajadused (sh vanemate enda tegevuse/tegevusetuse tulemusena).
Teine grupp meetmeid on sellised, mida saab rakendada üksnes PGS § 50 alusel loodud
nõustamiskomisjoni soovitusel ja lapsevanema nõusolekul. Nõustamiskomisjoni soovitusel ja
vanema nõusolekul rakendab kool õpilasele lihtsustatud, toimetuleku või hooldusõpet, õpilase
üleviimist PGS § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassi3,
õppe korraldamist põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi, terviseseisundist tulenevat
koduõpet või ühele õpilasele keskendatud õpet, põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud
õpitulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist (PGS
§ 49 lg 1).
Taotluse nõustamiskomisjonile haridusliku erivajadusega õpilase suhtes meetmete rakendamiseks
esitab lapsevanem (või teatud juhtudel koolidirektor lapsevanema nõusolekul).4
Nõustamiskomisjoni soovitused on õpet korraldavale koolile täitmiseks kohustuslikud, kui õpilane
ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem on andnud nõusoleku (PGS § 50 lg 5). Seega tõusetub
küsimus, mida teha siis, kui lapsevanem ei ole soovitatud meetmetega nõus, kuigi spetsialistide
hinnangul on nende rakendamine lapse huvides vajalik. Sama küsimus tekib ka juhul, kui kool
soovib koos vanemaga pöörduda nõustamiskomisjoni poole, kuid vanem ei ole sellega nõus.
Perekonnaseaduse (PKS) järgi on vanemad kohustatud lapse suhtes hooldusõiguse teostamisel
pidama silmas lapse igakülgset heaolu (PKS § 118 lg 1). PKS § 125 kohaselt peavad vanemad
hariduse andmise asjades arvestama ennekõike lapse võimete ja kalduvustega ning vajaduse korral
küsima nõu õpetajalt või muult asjatundlikult isikult.
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S. o (1) õpiabirühm põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi kasutamiseks;
(2) klass põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilastele; (3) klass raskete somaatiliste haigustega
õpilastele ja (4) klass kõne-, nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega õpilastele.
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Lastekaitseseaduse § 18 lg 2 järgi on lapsega töötav isik töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv isik,
samuti vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenides, tööturuteenustel osaledes või praktikandina lapsega
vahetult kokku puutuv isik. Eeltoodust tulenevalt on õpetaja ja muu koolitöötaja lapsega töötav isik lastekaitseseaduse
mõttes.
3
S.o klass: (1) õpiraskustega põhiharidust omandavatele õpilastele; (2) klass põhiharidust omandavatele lihtsustatud
õppel olevatele õpilastele; (3) klass tundeelu- ja käitumishäiretega põhiharidust omandavatele õpilastele; (4) klass
liitpuuetega põhiharidust omandavatele õpilastele; (5) klass põhiharidust omandavatele toimetulekuõppel olevatele
õpilastele; (6) klass põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest
erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja
tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu
erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis; (7) klass põhiharidust omandavatele hooldusõppel olevatele
õpilastele; (8) klass põhiharidust omandavatele kasvatusraskustega õpilastele.
4
Haridus- ja teadusministri 10.07.2014 määrus „Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord“ § 3.

3
Kui vanemad ei lähtu hooldusõiguse teostamisel lapse heaolust ning seavad oma tegevuse või
tegevusetusega lapse heaolu ohtu, rakendab kohus ohu ärahoidmiseks vajalikke abinõusid.5 Lapse
heaolu hõlmab lapse hariduslike vajaduste rahuldamist (lastekaitseseaduse § 4). Kui vanemad ei
aktsepteeri spetsialistide nõuandeid ja soovitusi ning keelduvad lapse arengu toetamise eesmärgil
planeeritavate kohanduste tegemisest õppes, võib olla tegemist olukorraga, kus vanemad ohustavad
lapse heaolu (lapse hariduslike vajaduste rahuldamise aspektist). Kui vanemad ohustavad oma
tegevuse/tegevusetusega lapse heaolu, saab kohus vastavalt PKS § 134 lg 3 teha vanema asemel
lapse kohta hooldusõigusest tulenevaid otsuseid, teha hoiatusi ja ettekirjutusi ning kehtestada
keelde, samuti kohustada vanemaid järgima kohtu määratud asutuse hooldusjuhiseid. Eeltoodust
tulenevalt saab kohus näiteks kohustada vanemaid lapsega nõustamiskomisjoni poole pöörduma või
kohustada vanemaid nõustamiskomisjoni soovitusi järgima. Samuti saab kohus vanemate asemel
teha hooldusõigusest tulenevaid otsuseid.
PKS § 134 lg 2 järgi teatab lapse heaolu ohustamisest lapse elukohajärgsele valla- või
linnavalitsusele või kohtule riigiasutuse või omavalitsusasutuse ametnik, politseiametnik,
tervishoiutöötaja, kohtunik, prokurör, notar, kohtutäitur, õpetaja või muu isik, kellel on andmeid
ohustatud lapse kohta. Seega saab kool koostöös lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse
lastekaitsetöötajaga ise kohtule teate esitada selle kohta, et lapse hariduslike vajaduste tagamiseks
on vajalik vanema hooldusõigusesse sekkumine vastavalt PKS § 134.
Loodan, et toodud selgitustest on Teile abi.
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PKS § 134 sätestab, et kui lapse kehalist, vaimset või hingelist heaolu või tema vara ohustab vanema hooldusõiguse
kuritarvitamine, lapse hooletussejätmine, vanemate suutmatus täita oma kohustusi või kolmanda isiku käitumine ja kui
vanemad ei soovi või ei ole võimelised ohtu ära hoidma, rakendab kohus ohu ärahoidmiseks vajalikke abinõusid.

