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Hariduslike erivajadustega 6pilaste 6ppe korraldamine
Hariduslike erivajadustega dpilase 6ppe korraldamine k.uulub Jakob Westholmi Gtimnaasiumi

dppekavajuurde.

Jakob Westholmi Giimnaasiumi 6ppe- ja kasvatust<ici eesmdrgi,ks on luua igale 6pilasele

vdimalus saada oma v6imetele vastav hea haridus.

Tti<id hariduslike erivajadustega 6pilastega koordineerib hariduslike erivajaduste dpilaste 6ppe

koordineerija (edaspidi ka HEVKO).

1. TUGISUSTEEM

1.1 PoHrVrorrnt
Tugisiisteem liihtub j iirgmistest p6himdtetest :

erivaj aduste, sh andekuse vdimalikult varaj ane miirkamine;

lapse ja perekonna kaasamine arenduLs/dpetustegevusse, sh n6ustamine,

juhendamine jm;

lap se erivaj aduse m?iiiratl erni s el tugiteenuste rakendamine ;

- lapse erivajadustest l?ihtuvalt soodsa arengukeskkonna loomine;

spetsialistide kaasamine arendus/6petustegevusse, so meeskonna- ja v6rgustikut66

korraldamine.

I.2. EESMARK

Tugisiisteemi eesmf,rk on toetada pdhikooli 1.-9. klassi 6pilaste arengut tulenevalt tema

hariduslikest erivajadustest v6i andekusest ja vdimaldada tal saavutada p6hikooli riikliku
dppekava n6uetele vastavaid 6pitulernusi.

Tugisiisteem on suunatud:

- dpiraskustega 6pilastele;

- koolist pikaajaliselt p6hjusega puudunud dpilastele;

- kiiitumis- ja tundeeluhdiretega 6pilastele;



- tervisehiiiretega dpilastele;

- andekatele dpilastele;

- 6pilastele, kes vajavad tuge igapiievaeluliste probleemiclega toimetulekuks.

1.3. TUGISTJSTEEMISOSALEJAD

1.3.1 DIREKTSIOON

Direktsioon arutab jooksvalt, aga mitte harvemini kui riks kord kuus liibi probleemid
erivajaduslike dpilastega ning HEVKO ettepanekud hariduslike enivajadustega 6pilastele
rakendatavate meetmete tulemuslikkuse kohta.

I.3.2. KLASSIJUHATAJ{KLAS SIoPETAJA
6pilase esmane miirkaja on 6petaja.

opiraskuste korral konsulteerib klassijuhataja/klassidpetaja HEVKO-ga, et kohaldada 6pilasele
tunnis v6i tunnivdliselt tdhusamat 6piabi.

Vajadusel esitab HEVKo-le taotluse dpilase 6piabinihrnLa suunamiseks (Lisa 1.1.

Edastab kodule allkirjastamiseks dpiabisse suunamise teatise. (Lisa 2)

Klassijuhataj a/klassiOpetaj a :

! miirkab ning toetab 6pilast;

! informeerib lapsevanemat;

n ndustab oma klassi lapsevanemaid ja6pilasi tugististeemi v6imaluste osas:

n koordineerib koost<jcjd aine6petajate vahel;

D suunab ja jalgib dpilaste kui isiksuste arengut;

! vastutab dpilasi puudutavate dokumentide koostamlse eest.

vastutab opilase individuaalse arengukaardi (Lisa 3) ja dpitulernuste teiatise (Lisa 6) tiiitmise
eest ning osaleb dpilase isikliku 6ppeplaani (Lisa 4) ja dpilase individua:rlse oppekava lepingu
(Lisa 5) koostamisel koost<j<js 6ppealajuhataja ja HEVKOga.

1.3.3. AINEOPETAJA
6pilase esmane miirkaja on 6petaja. Probleemide ilmnemisel konsulteerib aineopetaja
klassijuhataia ja HEVKoga. Ainedpetaja kasutab tundides erivajadusega 6pilase abistamiseks



vajalikke vdtteid: 6pilase eripdrast tulenev ldhenemine, individuaalne jphendamine ja sobiva
6ppevara kasutamine. Viiljaspool tunde lisanduvad konsultatsioonitu*id.

Ainedpetaja anahirisib 6pilasele osutatud omapoolset abi opetamisel ping annab hinnangu
valitud meetodite tulemuslikkusele. vajadusel esitab HEVKo-le taotluss 6pilase 6piabiriihma
suunamiseks (Lisa l).

Ainedpetaja:

! m?irkab ning toetab 6pilast;

! informeerib koostcjcjs klassijuhatajaga lapsevanemat;

! koostab vajadusel individuaalse 6ppekava oma aines;

! annab vajadusel hinnangu 6pilase arengule oma aines:

! osaleb vajadusel 6pilast puudutavatel koosolekutel.

osaleb 6pilase individuaalse arengukaardi (Lisa 3) tiiitmisel ning opilasg isikliku 6ppeplaani
(Lisa 4) v6i dpilase individuaalse dppekava (Lisa 5) koostamisel.

1.3.4. HEV 6p',asrn 6ppnro6 roorurNEERrJA
Toetab dpetajat td<is haridusliku erivajadusega dpilastegu, to.,aaab koost<irid tugisiisteemi
spetsialistide vahel, miiiirab koostci<is spetsialistidega sobiva opiabivprmi, hindab koos
6piabiriihma 6petaja,logopeedi ja ainedpetajaga 6piabi tohusust ning koogt ab/tiiidabkoost<i<is
klassijuhatajaga 6pilase individuaalse arengukaardi. Tulenevalt vajaduses{ teavitab ja ndustab
koordineerija lapsevanemat, teeb ettepanekuid direktsioonile yajalike meetmete
rakendamiseks, koordineerib tugisiisteemi koost<i<id asutuses ning selle viilliselt.

IIEV 6ppe koordineerija:

! koostti<is klassijuhataja, ainedp etaja jatugispetsialistidega miiiiratlep HEV 6pilase;
! informeerib aine6petajaid HEV .pilaste erivajadustest;

! koostab ja siiilitab dpilaste erivajadusi puudutavaid dokumente;

! hindab kooli HEV 6pilaste dppekorraldust ja selle tulemuslikkust;
! teeb koost<i<id juhtkonna, dppealajuhataja, .pilase, lapseva4emate, aine_ ja

klassidpetaj ate ning tei ste eriala sp etsiali stidega;

! korraldab koolivtiliste spetsialistide toe.



HEVKO koordineerib Spilase individuaalse arengukaardi tditmist ning vastutab HEV .pilasi
puudutavate konsultatiivsete otsuste sdilitamise ja juhtkonnale hrgisiisteemide miidramiseks
vajaliku teabe edastamise eest.

1.3.s. PSTiHHOLOOG
Psiihholoog toetab ja n6ustab 6pilast isikliku elu ja oppet<iciga seohrd ning vaimse tervise
probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, kiiitumis- ja suhtlemLisoskuste arendamisel.
Samuti noustab lapsevanemaid lapse arengut, 6ppimist ja kiiitumist puudutavates kiisimustes.
Pstihholoog abistab klassijuhatajaid dpilase individuaalsuse viiljaselgitamisel. vastavalt
vaj adus el e osal eb psiihholoog HEV-alastes iimarlaudades.

Psiihholoog:

viib liibi esmaseid pstihholoogilisi vaatlusi, vestlusi ning annab vastavaid hinnanguid;
suunab vajadusel psiihholoogilistele uuringutele, psiihhiaatri v6i kliinilise psiihholoogi
vastuvdtule;

n6ustab 6pilasi, dpetajaid ning lapsevanemaid;

teeb koost<i<id juhtkonna, dppealajuhataja, 6pilase, rapsevanemate, aine_ ia
klassi6petajate ning teiste spetsialistidega.

1.3.6. LOGOPEED
Logopeed toetab 6pilase arengut, aidates kaasa dpilase k6ne arengule, mis on vajalik 6ppekava
omandamiseks' oppeaasta esimese kolme nddala jooksul selgitab logopeed viilja k6neravi
vajavad pohikooli I astme dpilased. Erilise tiihelepanu all on esimese klassi 6pilaste .piabi
vajaduste viiljaselgitamine.

Logopeed:

n hindab dpilaste kommunikatsioonivdimet;

! selgitab viilja kdnepuuded opilasel ning teavitab sellest lapse.vanemaid (Lisa 2);
n toetab opilasi nende kommunikatsioonivdime arendamisel, taastamisel ning

kompenseerimisel;

!- teeb koost<icid teiste spetsialistidega.

!

!

!

f



r.3.7 . OprarrnUHMA Opnrl"ra
opiabinihma 6petaja valib sobiva 6ppemetoodika, oppematerjalid rtring arendab 6pilase
6pioskuste ja enesekontrolli kujundamist. Ainedpetajaga koostricis otsustfltakse parim lahendus
dppematerjali omandamiseks ning teadmiste kontrollimiseks. 6piab,i4ihma opetaja osaleb
dpilase teadmiste hindamisel.

opiauirtitrma opetaja n6ustab lapsevanemat erivajadusega opilase a4endamisel ja tema
toimetuleku toetamisel ning ldhfuvalt vajadusest ja vastavalt v6imalustefle aitab jdukohastada
tema dppimist tunnis.

Opiabiriihma 6petaja:

! selgitab vlilja koos HEVKOga 6piabi vajavad dpilased ning teavitab sellest laste
vanemaid (Lisa 2);

! teeb koostcidd HEVKoga, klassijuh atajatega,aineopetajatega, lapEevanematega;
! aitab kujundada opilastel opioskusi ja teadmisi labi erimefoodiliste v6tete ja

diferentseeritud t6d.

Koostci<is 6ppealajuhataja, HEVKo ja klassijuhatajatega osaleb opitulem$ste teatise (Lisa 6)
koostamisel.

1.3.8. KOOLToDE

Kooliode viib kibi plaanilisi liibivaatusi 6pilaste tervisliku seisundi hi{rdamiseks. 6pilaste
tervise- ja eluviisialane n6ustamine. Ndustab 6petajaid ja tugisiisteenfi liikmeid opilaste
terviseprobleemide ktisimustes. vajadusel osaleb koolidde tugisristpemi koosolekutel.



2. TUGISUSTEE1Vtr MEETMED KOOLIS
Tugisiisteemi meetmeteks on:

- mdrkamine ja esialgne toetamine, k6iki 6pilasi h6lmavad tegewged;

- dpilaste vajaduste, pddewste ja potentsiaali vtiljaselgitamine;

- koolipoolse tiiiendava toe rakendamine;

- koolivdliste tugististeernide kaasamine (erispetsialistido konsultatsioonid,
dppendustamiskeskus, n6ustamiskomisjon, elukohajiirgne lastek4itse jne);

- vajadusel ja tingimuste olernasolul kaasava dpetuse rakendaminer

2.1. TUGIMEETMED

2'l'l' Andekate 6pilaste arengut toetavad tegevused on opefajate individuaalne
juhendamine, srivadppetunnid, aineringid, valikained, projektitcicid, kollisisesed ja -vdlised
konkursid ning v6istlused, teaduskool ja teaduskeskused, opilasakadeqmiad jne. Andekate
dpilaste tegewst koordineerivad 6pp etoolide poolt mdiiratud 6petaj ad.

2'1'2' Ainekonsultatsioonide eesmdrk on jagada opilastele taiendavaid splgitusi tundides liibi
voetud teemade kohta' Igal opetajal on vdhemalt tiks kord niidalas konsulfatsiooni aeg, mis on
avalikustatud kooli kodulehel. Konsultatsiooni aeg ei tohi kattuda jiirelev{stamiste aegadega.

2'l'3' opiabiriihma tunnid on toeks 6piraskustega dpilastele. Opiabi tirndides arendatakse
6pilase mdlu, taju, tdhelepanu ja m6tlemist ldbi erinevate dppeainete. 6pifbi tunnid toimuvad
6pilase mdlu, taju, tdhelepanu ja m6tlemist ldbi erinevate 6ppeainete. dpibbir'DL.r.lur nriuovare oppeamete. Opipbi tunnid toi
vdikestes gruppides v6i individuaalselt vdhemalt riks kord nadalas ainetufrni ajal. rga iIga dpilase
dpiabi vajadust kiisitletakse eraldi juhtumina. Opiabitundidesse suunat{kse 6pilane ajutise
dpiraskuse korral, kuid kohalkdimise sagedus ja tundide arv nddalas ni4g vastavad otsused
tehakse jooksvalt ja juhtumipdhiselt.

2'l'4' rsiklikku 6ppeplaani (rP) on HEVKo ettepanekul vdimalik rakerldada dpiraskustega
voi pikernat aega pohjusega puudunud ning vajaduse korral ka andekalQ 6pilasele rihes v6i
mitmes 6ppeaines ltihernaks v6i pikemaks perioodiks. Opilase Ip (Ifisa 4) koostamist
koordineerib 6ppealajuhataj a.

2'l'5' rndividuaalse oppekava [6IQ leping (Lisa 5) koostatakse teistest frinevate oskuste ja
vdimetega dpilastele, kes vajavad kooli ainekavast kas osaliselt v6i tiiieli$ult m6ne v6i kogu
n;^^t^:^^1x: _aine/aineloigu oppimisel v6i Opitegewse ja kiiitumise suunamisel. IOK ppingu koostamise



aluseks on pedagoogilised, psiihholoogilised ja vajadusel ka meditsii4ilised uuringud. I6K
lepingu koostab HEVKO koostcids klassijuhataja ja aine6petajatega.

Iga ainedpetaja koostab t6r iuntumipohiselt HEVKoga konsulteerides.

2'l'6' Tiiiendav dppetiiii mdiiratakse 6ppen6ukogu otsusega 6pilastele, kellele tuleb tihes v6i
mitmes dppeaines kokkuv6tva hindena vdlja panna mitterahuldav aaqtahinne. T?iiendavale
6ppet<i<ile mdiiratud opilane ttiidab ainedpetaja vahetul juhendpmisel spetsiaalseid
opperilesandeid, mis toetavad n6utavate teadmiste ja oskuste omandamisf 6ppeaines.

2'l'7 ' Klassikursuse kordamist v6ib erandjuhul rakendada dpilasele I-III kooliastmes.
oppen6ukogu kaasab otsuse tegemisel dpilase ja tema seadusliku esinflaja ning kuulab iira
nende arvamuse.

2-1.7. umarlaua kohtumised (klassijuhataja, dppealajuh a(aja, aine6petaja,
tugispetsialistid, lapsevanemad, 6pilane) on koost<icivorm, mis toetab Qpilase individuaalset
arengut' eneseanahitisi ning suurendab 6pilase vastutust oma opitulemuFte ja kiiitumise eest
koolis' vanemate kaasamine (v6imalusel m6lema) aitab rihtlustada kodpr ja koo ndgemust
opilase arengust' Umarlaua kohtumisel osaleb kooli poolt viihemalt ftaks kooli t<icitajat;
kohtumised protokollitakse (Lisa 7).

2'1'8' Arenguvestlusi korraldatakse 6pilase arengu toetamiseks viihemall iiks kord 6ppeaasta
jooksul' mille pdhjal lepitakse kokku edasised 6ppe- ja arengu eesmdr$id. Arenguvestlusel
osalevad 6pilane, lapsevanem ning klassijuhataja. Kaasata v6ib ka tugispefsialiste.

2'l'9' Logopeedilist abi pakutakse kirjaliku ja suulise koneraskustega 6pilastele k6neravi
tundides. vaj adusel j a v6imalusel toimuvad individuaaltunnid.

2'l'10' Psiihholoogiline n6ustamine dpilastele, lapsevanematele ja lqpse pereliikmetele.
Psiihholoog osaleb koost<ios teiste spetsialistidega (klassijuhataja, ainp6 petaja, kooli6de,
6ppealajuhataja, HEVKo) opilase paremaks toimetulekuks vajaliku tegewpplaani koostamisel
ja toimimise tagamisel' opilane vdib p6<irduda koolipsiihholoogi poole kq omaalgatuslikult -sellisel juhul teavitatakse 6pilase vanemat v6i klassijuh atajatvaid opilasp n6usolekul (viilja
arvatud juhul, kui 6pilane v6ib olla ohtlik endale v6i teistele).



3. TEGEVUSED 6PTT.ASE ARENGU TOETAMNSEKS
3.1. TEGEVUSED PROBLEEMSE r<.,irrUVUSE KORRAL
l' Klassijuhataialainedpetaja arutab lapsega probleemset kiiitumist (vajadusel teavitab

klassijuhataj a lapsevanemaid).

2' Klassijuhataja annab vanematele lapse probleernsest kiiitumiserst teada eKooli vahendusel.
3' Kool kutsub kokku iimarlaua, millest vdtavad osa lapse vanemad (v6i hooldaja(d)) ning

vajadusel ka laps ise. umarlaua kohtumised protokollitakse.
4' Klassijuhataja (vanemaid teavitades) v6i vanem suunab lapse koolipsiihholoogi

vastuv6tule.

5. Koolipsrihholoog kohtub vajadusel lapse vanem atega.
6' vajadusel suunab koolipsiihholoog/vanem lapse psrihhiaatri v6i kiliinilise psrihholoogi

vastuv6tule v6i uuringutele.

7. Kool v6tab rihendust kooliviiliste spetsialistidega.

3.1. TEGEVUSED OPTPNONLEEMIDE KORRAL
I' Aine.petajarklassijuhataj a miirkab .pilase probleeme.
2' Kaasatakse HEVKo; toimub .pilase jiilgimine, vajadusel kaasatalsse lapsevanemad.
3' Ainedpetaja teeb ettepaneku HEVKole .pilase suunamiseks 6pi.binihma.
4' HEVKO teeb otsuse opilase dpiabirtihma mdiiramise kohta nin6; Qpiabiriihma 6petaja

jalvdi logopeed edastavad vastava teatise kodule allkirjastamiseks.
5' Kool kutsub kokku iimarlaua, millest vdtavad osa lapse vanernad (v6i hooldaja(d)) ning

vajadusel ka laps ise. umarlaua kohtumised protokollitakse.
6. Probleemide jdtkumisel suuanatakse dpilane dppendustamisele.
7. Kool v6tab iihendust koolivtiliste spetsialistidega.



Lisad:

Lisa I vorm - 6petaja taotlus 6pilase suunamiseks .piabiriihma
Lisa2 vorm - Opiabisse v6i logopeedi tundi suunamise teatis lapsevane[nale

Lisa 3 Vorm - Opilase individuaalse arengu kaart

Lisa 4 Vorm - Opilase isiklik 6ppeplaan

Lisa 5 Vorm - Individuaalse dppekava leping

Lisa 6 Vorm - 6pitutemuste teatis

LisaT Vorm - Umarlaua kohtumise protokoll



Lisa 1

TAOTLUS

6pilase suunamiseks dpiabiriihma

6petaj a analiiiis, taotluse p6hjendatus

2.2.Milles ko
kiiia?

2.3.Milliseid m

::i*{,s."rt"t-icmao]^J ^,^ filt_tt-i"1, 
diferentseeritu! 

9ne (mida oq diferentseeritud),

ill;:#ijffi:T,:1".:?'*5;t:?:111:f iiffi dfi ilitffi'ffi il:ffiTilT:

3.1. Ainedpetaja nimi
3 . 2. Taotluse esitam-G@Ew
3.3. Taotleja allkiri



Lp lapsevanem!

Liihtudes Pdhikooli- ja gtimnaasiumiseaduse paragrarrvi 37 lg I ja
laps

;;;. 
..... dpiabi rrihma/logopeedi

Opiabinogopee.di tund toimub

Teade pahur saata tagasi allkirjastatult hiljemalt

olen n6us, et minu lapse arengu toetamiseks rakendatakse dpiabi/lo

/lapsevanema allkiri/

Lisa2

48 lg I on Teie

fema 6ppe paremaks

1"'...

I

tunde.



Lisa 3

Opilase indirrifluaalse arengu kaart

JAKOB WESTHOLMI GUMNAASIUM

Opilase nimi:
Siinniaeg:
Kaardi avamise aeg:

I ULDISED TAHELEPANEKUD

Tiihelepanelikkus
(kirjutada' milline kaitumine on 6pilasele iseloomulik: piisiv - piisimatu ;hajari _kdrvalejuhitamatu; tiihelepanu i a otrrr.tosvdime (koordinatsioon) )

Vaatlusoskused

oelerb iseseisvalt - vajab suuresti abi; huvi k6ige vastu - huvi ei ole miir$at a; vaatlebomastvaatepunktist/siisteemselt _ vaatleb jrihuslikult)-

Mdtlemine
(kiire - aeglane; uue olukorra
kombinatsioonivdime, seoste
p6hjendamisoskus, aryustusvo ad - hiiplevad;

Mdtlemine



Fantaasia
(rikkalik - kasin; reprodutseerimine hea _ halb).

Vdljendusvdime
(vaba; raskendatud; s6navara lai _ piiratud; miimika; graafika).

T<icitamisviis
(iseseisev - otsib/vajab abi; tegutseb omal soovil - viilise noudmise pealte; hoolas - hooletu;kiire - aeglane; 0ldine osalemine tunni tegewstes).

Kditumine
(kohusetundlik - puudulik; kodused t66d tehtud - tegemata; konalik _ lolakas;kaas6pilastega seltsiv- omaette hoidev; juhi omaduJJ cl"rr7"il; positiivsed _ negatiivsed;iildine distsipliin tunnis/ vahetunnis).

Huvid
(piisivad - kdikuvad; erihuvid; tegevus vabal ajal)



Muu informatsioon
(emotsioonid tugevad - n6rgad; ptisivad - kiiresti md<iduvad; r66rnus - kurb; kannatlik _kiirsitu).

II oPILANE OPPETEGEVUSES
rase hebpanekud ainedpetajatert - m,rised on 6p,asemis t.)

Kuidas on kulgenud senine dppimine?

Millised oskused on olemas
(piidevused ainekavast liihtuvalt).

Motiveeritus
(kuiv6rd, mis motiveerib? mis on lapse tugevad kiiljed?)

Potentsiaal
(Kas on enamaks suuteline? Milleks oleks suuteline, kui saab abi? Miida ise soovib?)



Abi
(Mida on kool dpilase abistamiseks omalt poolt teinud?)

rrr rErsrE SPETSTAL-rSrrDE (koori_tgllshoiutiiiitaja, r{EV kooriQneerija,psiihholoog ) ARVAMUSED JA SOOVITUSED

Kirj eldus/tulemuslikkus

IV HARIDUSASUTUSEVALISTE SPETSIALISTIDE/KOMISJON IDE SOOVITUSED

4



Koostaja allkiri



LISA 4

JAKOB WESTHOLMI GUMNAASIUM

(6pilase nimi, klass)

ISIKLIK 6PPNPL.q.AN

(IoK rakendamise p*iood) 

-*Ulesanded (vdimalikult

Tiihtaeg ja
esitamise viis

Lapsevanem 6pitane



Lisa 5

JAKOB WESTHOLMI GT'MNAASIUM

INDIVIDUAALSE oPPEKAVA LEPING

1. Uldandmed

6pilase nimi:
Lapsevanemhooldaja:

2. Individuaalse .pekava rakendamise p.hjused (ioonida) :

a) eriline andekus;
b) dpiraskused;
c) emotsionaal- kiiitumisraskus :
d) tervislik seisund:

i soovitus:

3.IndMduaalse 6ppekava rakendamise eesmiirgid
(Nt saada selgeks, j6uda tasemele, osata, teada, osata kasutada abivahend
4. Individuaalse dppekava rakendamise aeg:

6' rndividuaalses dppekavas tehtavad muudatused v6i kohandused (

jne)

5. 6ppeaine(d): Referaat kalapiiiidmisest, kus on kirjeldatud kalastamise
tehnikaid jne ning seda illusheerib iiks enda joonistatua pitt kalast (kalastr

N6ustamiskomisjoni otsuse atuset

. - tundeelu- ja kiiitumisnairetega laste
klass

tulemuste viihendamine

tervislikel p6hjustel kodudppel



kooli 6ppek av aga v6rreldes
k6rgendatud ndudmised dpitulernustele
iihes vdi mitmes dooeai

kooli 6ppek avagavdrreldes vdhendatud
ndudmised 6pitulemustele rihes v6i mitmes

7. Hindamine:
Opilase hindamisel:
a) arvestatakse dpilase 6pij dudluse iseiirasustega;
b) kasutatakse diferentseeritud ehk dpilase vdimeid ja arengut arvestavat hindamist.

s. roK koostamisega ja tflitmisega seotud isikud ja nende kohutusedi
Nimi Amet Kohustus (vastutusal ) allkiri
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OprrulnMUSTE TEATIS

(Spilase nimi, klass ja trimester)

trimestrihinne mitterahuldav:

6ppeaine(d)

Mitterahuldava turemus@
o Puudumised;
o Opiraskused;
o Vdhene huvi aine vastu:
o Koolikohustusemittetiiitnine:
o Vdhene kaasat<icitamine tunnis:
o Liingad teadmistes;
. Jerelt66(de)lemitteilmumine:
o K?iitumisraskused
o

trimestril on dpilane Oon
(6ppeaine(d)ja ajad):

Konsultatsiooni mitteilmumine on pdhjuseta puudumine.

Lapsevanema nimi, allkiri ja kuupiiev:
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KOKKULEPPED:

Lapsevanem:
Opilane: .....
Kooli esindaja:




