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Eritugi kodulähedases koolis

Lugupeetud [ ]
Õiguskantsleri poole pöördus [ ], kelle tütar [ ] õpib [ ] Gümnaasiumi esimeses klassis üks ühele
õppes, nii nagu on soovitanud kooliväline nõustamismeeskond (Rajaleidja). Lapsevanem pole
rahul, et niisuguse õppe tõttu ei saa [ ] teiste lastega suhelda ja last ei kaasata kooli üritustel
osalema. Samuti tõi lapsevanem välja, et last õpetab mitu õpetajat. [ ] on mures, et kool on
soovitanud tal laps erikooli panna.
Leian, et üldiselt järgib [ ] õppe korraldamisel Rajaleidja soovitusi (põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse (PGS) § 48 lg 1). Samas tuleks koolil otsida [ ] mitme õpetaja asemele üks
sobiv õpetaja ja anda lapsele võimalus kooliüritustel osaleda. Vanemale võib tutvustada ja
soovitada erikooli kui üht võimalust, kuid seejuures peate arvestama, et [ ] on õigus käia
elukohajärgses koolis.
Rajaleidja esindaja hinnangul võib üks ühele õpe kesta vähemalt kaks aastat, kuid kõik sõltub
lapse arengust. Seejuures peab ka kooli pakutav tugi olema kohane. Kool peab Rajaleidja
soovitusi (sh õpioskuste kujundamine, käitumise ja suhtlemisoskuste suunamine,
eneseregulatsiooni arendamine) rakendades arvestama, et [ ] saaks tulevikus õppida koos teiste
lastega. Rajaleidja esindaja kinnitusel ei ole lapsele sobiv lahendus, kui tal on mitu õpetajat.
Kool peab mõtlema nii lapse toetamise kui ka kaasõpilaste turvalisuse ja heaolu peale.
Arusaadavalt tekitab ebaturvaline olukord koolis pingeid, kuid tuleb mõista, et ka [ ] ise vajab
abi. Teie hinnangul on [ ] käitumise tõttu tema suhtlus teiste lastega keeruline. Koolil tuleb siiski
leida lahendus, mis oleks hea nii [ ] kui ka teistele lastele. Kooliüritustel, nagu jõulupidu,
teatrietendused ja ekskursioonid, võib [ ] toetada näiteks Tallinna Perekeskuse tugiisik.
[ ] Gümnaasium peab rakendama vanema nõusolekul Rajaleidja soovitusi sel viisil, et see tagaks
[ ] sobiva õppekeskkonna. Ka kodulähedases koolis (PGS § 27 lg 1) peab olema võimalik
õpilasele pakkuda vajalikku tuge (PGS § 46 lõikest 9).
[ ] Gümnaasium on soovitanud [ ] Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli. Koolivahetus võib
lapse jaoks olla raske ja lapsevanemale ei tohiks seda valikut peale suruda. Rajaleidja
spetsialistide hinnangul tuleb pakkuda [ ] erituge kuni kolmanda klassi lõpuni ja lapsevanemal on
õigus eeldada, et elukohajärgne kool suudab seda pakkuda.
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Lapse heaolu on võimalik tagada vanema ja kooli koostöös. Kõik tekkinud arusaamatused tuleb
lahendada lapse huvidest lähtudes esimesel võimalusel. Eriline vastutus lasub siin koolil, kellel
on vajalik oskusteave.
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