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Saaremaa Ühisgümnaasiumi ametijuhend

1.  Ametinimetus: HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija)

2. Otsene ülem: kooli direktor

3. Nõuded ametikoha täitjale:

3.1.  magistrikraad eripedagoogika

3.2.  kasvatusteaduste põhiseisukohtade tundmine

3.3.  koolikorralduslike ja juriidiliste dokumentide tundmine

3.4.  algatusvõime, analüüsioskus, paindlikkus, motiveerimisoskus

3.5.  arvutikasutusoskus (Word, Exel, PowerPoint, Zoom, Meet, Google Classroom 
jne)

   

 4.   Üldsätted

4.1. HEVKO-ga sõlmib ja lõpetab töölepingu direktor

4.2. HEVKO juhindub oma tegevuses:

- Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest

- HTM normatiivdokumentidest

- direktori korraldustest

- kooli töökorralduseeskirjadest ja üldisest tuleohustusjuhendist

- käesolevast ametijuhendist

       5.   Ametikoha eesmärk:

HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija) on kooli direktori poolt 
määratud isik, kelle ülesanne on korraldada erivajadusega õpilase õppe ja arengu 



toetamiseks koolisisest meeskonnatööd ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös 
osalemist (PGS § 46 lõige 1).

        

            6.   Üldised tööülesanded:

6.1. HEVKO selgitab koostöös teiste tugispetsialistidega välja õpilase õpet ja arengut 
takistavad asjaolud ning koordineerib õpilase juhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja 
koostööd õpilase vanematega;

6.2. HEVKO hindab koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate, õpetajatega õpilase 
haridusliku toe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas, sh tervisliku 
seisundi ja kasvukeskkonna mõjusid ning tuginedes läbiviidud hindamise tulemustele;

6.3.  teeb õpetajatele, direktorile ettepanekud edaspidise pedagoogilise töö 
korraldamiseks, sh koolis pakutava toe rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks;

6.4.  teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe arendustööks 
koolis, sh klasside, rühmade komplekteerimiseks (sh õpilaste piirarv, keskkondlikud 
asjaolud, inimressursi vajaduse määr);

6.5.  korraldab koostöös õppejuhiga tuge vajavate õpilaste õppe läbiviimist;

6.6.  juhendab ja nõustab õpetajat õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja
individuaalse arengu jälgimise kaardi avamist ning täitmist;

6.7.  korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega;

6.8.  juhendab ja nõustab õpetajaid ja koolipersonali tuge vajavate õpilaste toetamisel 
ning õppekorraldamisel;

6.9.  tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava õpilase dokumentatsiooni
järjepideva järgimise ning täiendamise;

6.10. aktiveerib, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, 
vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli;

6.11. hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust 
ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks 
tegevusteks;

6.12. juhendab ja järgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses.

HEVKO korraldab koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja huvigruppide vahel.

           Kinnitan allkirjaga, et olen ametijuhendiga tutvunud ning kohustun seda järgima.
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                                (nimi ja allkiri)


