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Tütarlaste kehalise kasvatuse erigruppi määramise kord
Saaremaa Ühisgümnaasiumis
1. Erigruppi määrab õpilase perearst või raviarst seoses õpilase halva tervisliku
seisundiga, mis ei võimalda tegelda kehalise tegevusega vastavalt kehalise
kasvatuse põhigrupi ainekavale.
2. Õpilase erigruppi määramist taotleb lapsevanem vastava avaldusega (Lisa 1).
Avaldusele tuleb lisada arsti väljastatud teatis, millel on märgitud diagnoos eesti
keeles. Diagnoosi võib avaldada vanemate nõusolekul, kuid kooliarstil,
meditsiiniõel, klassijuhatajal ja kehalise kasvatuse õpetajal on vastutus seda mitte
avalikustada. Õpilase tervisekaardile võib konfidentsiaalse diagnoosi kanda
šifreeritult. Kui õpilane saab püsivalt ravimeid, tuleb see märkida teatisele.
Teatisel peab olema ka arsti soovitused ja märkused kehaliseks koormuseks.
Teatisele tuleb märkida ka erigrupis osalemise aeg – pool õppeaastat või terve
õppeaasta.
3. Lapsevanem esitab avalduse koos arsti väljastatud teatisega kooli sekretärile.
4. Avaldused koos arsti teatistega vaatab läbi kooli meditsiiniõde ning teeb
lisaküsitlused, kui see osutub vajalikuks. Esitatud andmete põhjal koostab
meditsiiniõde erigrupi nimekirja ning esitab selle õppealajuhatajale vastava
käskkirja koostamiseks ja erigrupi e-kooli päevikusse kandmiseks. Käskkiri
tehakse teatavaks vastavate õpilaste klassijuhatajatele ning põhigrupi kehalise
kasvatuse õpetajatele.
5. Erigrupi nimekirjad vaadatakse üle ja vajadusel täpsustatakse poolaasta alguses
(uue kursuse alguses). Erigrupi õpilased osalevad erigrupi tundides vastavalt
erigrupi tunniplaanile ja on vabastatud vastava käskkirjaga kehalise kasvatuse
põhigrupi tööst.
6. Väiksema terviseprobleemi puhul saab õpilane taotleda kehalise kasvatuse
aineprogrammi läbimist ettevalmistusrühma tasemel – õpilast saab vabastada
terviserikke puhul üksikutest aladest (nt.pikamaajooks, hüpped). Selle grupi töö
toimub põhigrupi koosseisus ja aineõpetaja on kohustatud õpilase terviserikkest
lähtuvalt koostama individuaalse õppekava. Ettevalmistusrühma määramise
avaldus (Lisa 1) koos arsti teatisega esitatakse samuti kooli sekretärile. Avaldused
vaatab läbi meditsiiniõde ning esitab vastava nimekirja õppealajuhatajale.
Õppealajuhataja korraldab koostöös aineõpetajatega individuaalse õppekava
koostamise ja rakendamise.
7. Erigruppi määramist saab taotleda ka õppeperioodi keskel. Sel juhul paneb
veerandi- või kursusehinde välja viimane õpetaja, kaasates hindamisse eelmise
grupi õpetaja.
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Avaldusele on lisatud:
¤ Arsti väljastatud teatis koos diagnoosiga.
¤ Arstliku komisjoni otsus või lisasoovitused.
¤ Uuringute tulemusel saadud otsuste koopiad.
¤ Spetsiaalne raviarsti poolt antud harjutuste programm.
¤ Arsti poolt täielik vabastus kehalisest tegevusest ja avaluses on märgitud töö
eriplaani alusel.

