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Lisaõpe põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi lõpetanutele
Kosejõe Koolis õppeaastal 2017/2018

Üldsätted
Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 54 lõikest 1 on kooli pidaja otsusel põhikoolis
võimalik korraldada lisaõpet lihtsustatud riikliku õppekava järgi põhikooli lõpetanutele, mille
eesmärk on pakkuda täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks
tööturule.
Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal ning kes ei ole
valmis õpinguid jätkama või tööturule suunduma või kes ei pääsenud soovitud õppeasutusse.
Lisaõppel olevate õpilaste suhtes kohaldatakse õigusaktides statsionaarses õppes põhiharidust
omandavate õpilaste kohta sätestatut käesolevast dokumendist tulenevate erisustega.
Õppekorraldus
Lisaõppe kestus põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi lõpetanutele on üks õppeaasta.
Lisaõppes osalejale võimaldatakse juhendatud õpet 1050 tunni ulatuses, millest 525 õppetundi
moodustab üldhariduslik õpe ja 525 õppetundi kutsealane ettevalmistus ning sotsiaalsete ja
enesekohaste oskuste arendamine. Kutselast ettevalmistust tehakse koostöös Järvamaa
Kutsehariduskeskusega. Õppevahenditega varustab õpilasi Järvamaa KHK, Kosejõe Kool tasub
kulud vastavasisulise arve kättesaamisel.
Kutseõppetsüklid (õppepäeva pikkus 6 tundi, a`45 min, kolmapäeviti ja neljapäeviti):
11.09.2017 – 03.11.2017
autohoolduse eriala Särevere õppekohas;
06.11.2017 – 22.12.2017
puhastusteeninduse ja kokaabi erialad Paide ja Särevere õppekohas;
17.01.2018 – 05.04.2018
ehituse eriala Särevere õppekohas;
03.05.2018 – 07.06.2018
taime- ja loomakasvatuse eriala Särevere õppekohas.
Tunnijaotusplaan õppekorralduses:
üldaineid 17 tundi:
eesti keel
3 tundi nädalas;
inglise keel 2 tundi nädalas;
matemaatika 2 tundi nädalas;
loodusõpetus 1 tund nädalas;
inimeseõpetus 1 tund nädalas;
kunst
1 tund nädalas;
muusika
1 tund nädalas;
kehaline kasvatus 2 tundi nädalas;
tööõpetus
4 tundi nädalas;
valikained:
arvutiõpetus 1 tund nädalas;
kutseõppeained 12 tundi nädalas.
Õppetunde nädalas kokku 30.

Igale õpilasele koostatakse üleminekuplaan klassijuhataja algatusel koostöös aineõpetajate ja
tugispetsialistidega, kus määratakse selle õpilase konkreetne õppe sisu ja päevakava.
Üleminekuplaani koostamisel arvestatakse õpilase teadmisi ja oskusi, õpilase ja vanema soove ja
vajadusi ning kooli võimalusi.
Tugiteenuste kohaldamine
Lisaõppe klassis õppivale õpilasele kohaldatakse vajadusel koolis osutatavaid tugiteenuseid:
õpilaskodu kasutamise teenus;
toitlustamine õppepäevadel (toitlustamise kohta esitab Järvamaa KHK arve Kosejõe Koolile;
sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
eripedagoogiline nõustamine;
huvitegevus.
Lisaõppe klassi vastuvõtu tingimused
Lapsevanema avaldus
Õpilase põhikooli lõputunnistus
Õpilaskodu teenuse kasutamiseks lapsevanema vastavasisuline avaldus
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