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Väikeklass on mõeldud õpilasele, kes vajab tavapärasest rohkem õpetaja tähelepanu ja individuaalset lähenemist, mis võib olla tingitud õpi-, keskendumis- või käitumisraskusest. 
Õpetamisel väikeklassis kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat struktureeritud õppekorraldust, õppemetoodikat ja jõukohast õppevara. Suunamine ja üle viimine väikeklassi toimub tähtajaliselt.
ÕPILASE TOE VAJADUSE VÄLJA SELGITAMINE
 
Iga õpilane võib üldharidust omandades erinevatel põhjustel (trauma, pikaajaline haigestumine, puudespetsiifiline erivajadus jms) vajada võimetekohaste õpitulemuste saavutamiseks lühiajaliselt või alaliselt toetust.
Haridusliku erivajadusega õpilaste võimetekohaseks õpetamiseks sobiliku toe vajaduse väljaselgitamine toimub klassi- ja aineõpetaja märkamise ja tähelepanekute abil ning koostöös tugispetsialistidega. Vajalikku koostööd toe väljaselgitamiseks erinevate osapoolte vahel koordineerib koolis HEVKO.
Juhul, kui õpilasel ilmneb mahajäämus õppetöös või ajutised raskused võimetekohaste õpitulemuste saavutamisel:
	teavitatakse sellest koheselt õpilase vanemat, lähtuvalt koolis väljatöötatud lapsevanemate teavitamise korrast (sätestatud  kodukorras);
	viiakse läbi õpilase pedagoogilis-psühholoogiline hindamine - õpetajad ja kooli tugispetsialistid hindavad õpilase õpihuvi ja motivatsiooni, õpioskusi, õpilase tugevaid ja nõrku külgi erinevates õppeainetes ja sotsiaalsetes oskustes, tunnetustegevust, emotsionaalset seisundit ja käitumist koolis. Hindamise tulemused kantakse individuaalse arengu jälgimise kaardile.
	vajadusel teevad kooli tugispetsialistid kooskõlastatult õpilase vanematega koostööd teiste valdkondade spetsialistidega väljastpoolt kooli, vajadusel soovitavad täiendavate uuringute läbiviimist (PGS § 46 lõige 4).

Õpilase toe vajaduse väljaselgitamist koordineerib koolis HEVKO.

KUIDAS TOIMUB TUGIMEETMETE VALIK, TOE LIIGI MÄÄRATLEMINE NING MEETMETE RAKENDAMINE?
Õpilase toevajaduse ilmnemisel peab esmane tugi, sh võimetekohast õpet toetavad tingimused olema tagatud koheselt.
Keerulisematel juhtudel, kui ilmneb kombineeritud toe vajadus, tuleb hindamisel  arvestada kõiki õpilase heaolu ja arengut pärssivaid asjaolusid ning kaasata teised koolivälised spetsialistid, sh nõustamismeeskonna spetsialistid.
Tugimeetmete valik (toetamise viis) ja rakendamise tingimused (maht, kestvus, õpikeskkond jne) määratletakse tugispetsialistide ettepanekul ning koostöös õpilase, tema vanemate ja klassi- või aineõpetajaga, lähtudes õpilase vajadustest (vanus, keskkonna tajumise eripära, puudespetsiifilised vajadused jms).
Tulenevalt toe vajaduse mahust on õpilasele võimalik pakkuda, kas üldist, tõhustatud või erituge.


MIS ON ÜLDINE TUGI JA KES SEDA SAAVAD?
Üldise toe vajaduse selgitab välja ja sekkumisi rakendab kool. Üldist tuge võivad vajada eelkõige riikliku õppekava alusel õppivad õpilased, kellel on ilmnenud raskused koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel. Sekkumist võib pakkuda ka ennetava meetmena.
Üldise toe vajadus võib tuleneda õpilase kergemast suulise ja/või kirjaliku kõne probleemist või ajutisest õpiraskusest, mis võib olla tingitud tervislikust seisundist, sh haigestumisest ja sellega kaasnevast pikemaajalisest puudumisest või traumast, sh psüühilisest või sotsiaalmajanduslikust eriolukorrast jms.
Üldise toe rakendamisel tagatakse õpilasele ajutiselt või perioodiliselt individuaalne lisajuhendamine, tugispetsialistide teenuse kättesaadavus ning vajadusel õpiabitunnid - tulenevalt toe vajaduse eripärast kas individuaalselt või rühmas. (PGS § 46 lõige 5).
Juhul, kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava ning tagatakse täiendav juhendamine, kas aineõpetaja või teiste vastava valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu.


KUIDAS JA KELLELE RAKENDATAKSE TÕHUSTATUD JA ERITUGE?
Kui kooli poolt tagatud üldine tugi ei ole piisav õpilase toetamiseks vajalikul määral ja ei anna õpilase arengu seisukohalt soovitud tulemusi, siis on võimalus õpilasele taotleda tõhustatud- või eritoe soovitust (PGS § 46 lõige 6). Tõhustatud või eritoe rakendamise soovituse koos täpsemate rakendamise juhistega annab Rajaleidja võrgustiku kooliväline nõustamismeeskond. Koolivälisesse nõustamismeeskonda kuuluvad Rajaleidja keskuse õppenõustajad. Õppenõustamise juhtumi haldamisel kaasatakse hariduse, tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna spetsialiste.
Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes püsiva õpiraskuse, terviseprobleemi või puude tõttu vajab kas õpet eriklassis või pidevat tugispetsialistide teenust koos vähemalt ühega järgnevatest: individuaalne õppekava, osaajaga õpet individuaalselt või rühmas, pidev individuaalne tugi klassis toimuva õppetöö ajal.
Erituge rakendatakse õpilasele, kes raske ja püsiva psüühikahäire, intellekti-, meele- või liitpuude tõttu vajab vähemalt ühte järgnevatest:
a) puudespetsiifilist õppekorraldust ning pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- ja/või tervishoiuteenustega
b) osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis.
Rajaleidja keskusesse pöördumisel määratakse õppenõustamise juhtumile haldaja. Õppenõustamise juhtumi haldamisel analüüsivad  ja hindavad spetsialistid lapse heaolu ja arengut kolmes valdkonnas:
	Tervislik seisund: meditsiinilised uuringud ja hinnangud, raviskeemid, teraapiad, taastusravi, täiendavate uuringute vajadus.
	Toimetulek haridussüsteemis: õpivõimekus, oskused, motivatsioon ja toimetulek, tugiteenused, hariduskorralduslikud meetmed, suhted kaaslastega ja täiskasvanutega, keskkondlikud tegurid (koolitee pikkus, transport jms).
	Kodu ja kasvukeskkond: õpilase lähivõrgustik ja suhted, sh vanemlik võimekus, sotsiaalsus, huvitegevus, sõbrad, KOV-i tugiteenused, toetus jms.


Vajadusel soovitatakse õpilasele täiendavaid uuringuid ning esitatakse uuringu läbiviijale senise juhtumi kokkuvõtte koos täiendavate uuringute suunamise eesmärgiga.

Õpilase olukorra hindamise ja toimetulekut toetavate meetmete planeerimise protsessi kaasatakse nii õpilane, tema vanemad kui ka kooli HEVKO,  kooli tugispetsialistid, õpetajad ning tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Pärast õpilase olukorra hindamist koostatakse juhtumi kokkuvõtte ettepanekuga sobiva toe (sh tõhustatud või eritoe) määramiseks.

Koolivälise nõustamismeeskonna ülesandeks on kirjeldada õpilasele näidustatud tugiteenuseid koos ajalise määra ja mahuga, sh määratleda alates III kooliastmest eksamisooritamise erisused. Teha ettepanekuid ja anda soovitusi koolile ja lapsevanemale õpilase arengu toetamiseks.

Rajaleidja võrgustiku õppenõustamise juhtumi haldamise raames teostatav õpilase olukorra süvaanalüüs viiakse läbi juhtumiuuringu põhimõttel, mis  jaguneb viieks eristatavaks etapiks:
	Kontakti loomine - juhtumi osapoolte ootuste täpsustamine ja eesmärkide määratlemine.
	Hindamine - õpilase heaolu ja arengu hindamine lühi- ja pikaajalises perspektiivis (analüüsitakse lapse toimetulekut erivaldkondades ja ajas, erinevate protsesside dünaamikaid ning täpsustatakse toe vajadus ja ressursid).
	Toetavate meetmete planeerimine - õpilase toevajadusest lähtuvalt lähi- ja spetsialistide võrgustiku kaasamine, koostöös lahenduste otsimine ja leidmine, osapooltele sobilike kokkulepete sõlmimine;
	Õpilast toetavate meetmete rakendamine – õpilase pere- ja spetsialistide võrgustiku juhendamine, nõustamine, jõustamine.
	Õpilast toetavate meetmete järeltegevused – soovitatud meetme sobivuse ja tulemuslikkuse hindamine: juhtumi osapooltelt (õpilane, lapsevanem, haridusasutus) tagasiside küsimine ning soovitatud meetme sobivuses ja tulemuslikkuses veendumine.


Juhul, kui juhtumi haldamisel ilmnevad õpilase heaolu ja arengut vähendavad või ohustavad tegurid, kaasatakse koheselt abivajava õpilase toetamiseks lastekaitse juhtumi korraldaja. 


