
 

LISA 1. Individuaalne õppekava (IÕK) 

1. Üldandmed 

Õppija nimi XXXXXXXXX 

Sünniaeg XXXXXXXX 

IÕK koostamise alus: põhikooli riiklik õppekava 

IÕK koostamise algus (õppeaasta, klass, kuupäev) 2020&/2021 8. klass 16.03 2021 

IÕK lõpetamise kuupäev 10.06.2021 

 

2. IÕK rakendamise põhjused. Rakendamise alus 

Rakendamise põhjus Rakendamise alusdokument, 

kuupäev 

Kooli tugimeeskonna soovitus 
 

Koolivälise 

nõustamismeeskonna soovitus 

NÕUSTAMISMEESKONNA SOOVITUSED 

Tõhustatud tugi 

Võttes arvesse menetlemise käigus väljaselgitatud asjaolusid, meeskonna 

ühist seisukohta ja lapse 

eeldatavat arengudünaamikat soovituse täismahus rakendamisel, soovitab 

nõustamismeeskond 

rakendada tõhustatud tuge järgmiste tugimeetmete rakendamisega 

põhihariduse omandamiseni. 

Õpe osaajaga 

Laps vajab osaajaga õpet individuaalselt või väikses, kuni kolme õpilasega 

rühmas eesti keeles, 

inglise keeles, vene keeles ja matemaatikas ning vajadusel teistes raskusi 

valmistavates ainetes. 

Õppekorraldus 

Raskusi valmistavates õppeainetes tuleb lapsele koostada individuaalne 

õppekava ja fikseerida 

erisused individuaalse arengu jälgimise kaardil. Laps vajab õppetegevuses 

enam individuaalset 

juhendamist. Soovitav oleks jõukohastada õppematerjali, arvestades lapse 

eripära, näiteks tekstis oluliste kohtade ära märkimine, kasutada materjali 

visualiseerimist ja näitlikustamist, anda ette 

analoogia ülesandeid, jne. Aeglase kirjutamistempo tõttu kasutada 

lünkteksti, valikvastustega töölehti, suulist vastamist jne. Laps vajab tööde 

sooritamiseks enam aega. Jälgida, kas laps mõistab tööjuhiseid ning aidata 

teda töö planeerimisel ja reguleerimisel. Klassiõppes võiks kasutada 

õpetajaabi tuge. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õppetöös täiel määral 

osaleda, siis võib 

kaaluda riiklikus õppekavas ettenähtud õppeprogrammi jaotamist kahe 

õppeaasta peale. 

• Tõhustatud tugi x 

• Eritugi 
 



• Terviseseisundist 

tulenev koduõpe 

 

• Koolikohustusliku 

õpilase 

mittestatsionaarne õpe 

 

• Õpitulemuste 

vähendamine 

x 

• Õpitulemuste 

asendamine 

x 

• Kohustusliku õppeaine 

õppimine kahe 

õppeaasta jooksul 

x 

• Lihtsustatud õpe 
 

• Toimetulekuõpe 
 

• Hooldusõpe 
 

 

3. Õpilasele soovitatud õppetöö muudatused või kohandused  

(Rakendatavad meetmed märkida igal õppeaastal) 

 
2020/2021 

8. klass 

Muudatused või kohandused õppesisus x 

Muudatused või kohandused õppeprotsessis x 

Muudatused või kohandused õppeajas x 

Muudatused või kohandused õppekeskkonnas x 

• Erisused õppevahenditele x 

• Erisused õpperuumidele x 

• Erisused suhtluskeelele, sh viipekeel või muud alternatiivsed kommunikatsioonid 
 

• Õpilase toetamiseks kaasatud tugispetsialistid  
 

o Eripedagoog 
 

o Logopeed x 

o Sotsiaalpedagoog 
 

o Psühholoog x 



• Kaasatud tugipersonal 
 

o Abiõpetaja x 

o Õpetaja abi 
 

o Tugiisik 
 

Muudatused taotletavates õpitulemustes x 

• Kõrgendatud õpitulemused (ühes või mitmes õppeaines) 
 

• Õpitulemuste vähendamine  (ühes või mitmes õppeaines) x 

• Õpitulemuste asendamine x 

• Kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamine x 

Muu 
 

 

  



 

4. Erisused õppekorralduses  

Õppeaasta, klass Kohaldatud erisused 

2020/2021 8. klass IÕK rakendamine, õppekoormuse, vähendamine, muudatused õppe sisus, õppe 

kestvuses, õppe korralduses, õppeaine läbimise viimine kahele õppeaastale. 

 

 

 

5. IÕK rakendamine 

Õppeaasta, klass, täitja nimi Õppeaine Rakendatavad meetmed  

2020/2021 8. klass Eesti keel ja kirjandus IÕK rakendamine, individuaalne juhendamine, 

õppematerjali jõukohastamine, materjali 

visualiseerimine, abiõpetaja juhendamisel õpe 

2020/2021 8. klass Inglise keel Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Vene keel  Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Matemaatika IÕK rakendamine, individuaalne juhendamine, 

õppematerjali jõukohastamine, materjali 

visualiseerimine, abiõpetaja juhendamisel õpe 

2020/2021 8. klass Geograafia Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Füüsika Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Ajalugu Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Bioloogia Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Keemia Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Muusikaõpetus Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

2020/2021 8. klass Kunstiõpetus Vabastatud 

2020/2021 8. klass Käsitöö Vabastatud 

2020/2021 8. klass Eurütmia Vabastatud 

2020/2021 8. klass Liikumine Vabastatud 

2020/2021 8. klass Draamaõpetus Vabastatud 

2020/2021 8. klass Inimeseõpetus Õppeprogrammi omandamine järgmisel aastal 

 

  



 

6. Õpilaste teadmiste hindamine/hinnangute andmine 

Rakendatav erisus klassitööga võrreldes Õppeaasta/klass Õppeaine(d) 

Saavutatud õpitulemused vastavad õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele 

2020/2021 8. klass Eesti keel ja kirjandus 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Inglise keel 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Vene keel 

Saavutatud õpitulemused vastavad õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele 

2020/2021 8. klass Matemaatika 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Geograafia 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Füüsika 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Ajalugu 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Bioloogia 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Keemia 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Muusikaõpetus 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Käsitöö 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Eurütmia 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Liikumine 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Draamaõpetus 

7. klassis saavutatud õpitulemiste alusel 2020/2021 8. klass Inimeseõpetus 

 

 

 

 

7. IÕK koostamise ja täitmisega seotud isikud ja nende kohustused 

Nimi ja amet IÕK koostamise ja rakendamisega seotud ülesanded Õppeaasta, 

klass 



HEV-koordinaator Individuaalse õppe korraldaja ja täideviija 2020/2021 8. klass 

XXXXXXXXX Klassijuhataja ja IÕK koostaja 2020/2021 8. klass 

XXXXXXXXX Aineõpetaja ja kooli juhataja 2020/2021 8. klass 

 

IÕK perioodi kokkuvõte on kajastatud Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardis (p.7) 

IÕK koostamise alusdokumendile lisanduvad õpetajate töökavad individuaalset õpet vajava(te)s õppeaine(te)s. 

 


