KAJAMAA KOOL

Kajamaa Kool on hariduslike erivajadustega (HEV) lapsi integreeriv põhikool.
MISSIOON

väärtustada ja arendada haridusliku erivajadusega õpilase
tugevusi ja pakkuda võimalusi ning lahendusi nende
realiseerimiseks

PEAMISED ÜLESANDED

toetada kõigiti õpilase vaimset ja füüsilist arengut;
valmistada ette oma elu ja tööga toimetulekuks;
luua tingimused õppimiseks ja arenemiseks,
põhihariduse omandamiseks, koolikohustuse täitmiseks;
arendada isiksust - motiveerida, väärtustada ja aidata
sihte seada

VUNDAMENT

lastevanemate usk oma laste arengusse
personali tahe tulemusi saavutada
100% individuaalne lähenemine
sobilikud õppe-ja kasvatustingimused
vallasisene võrgustikutöö
kooli pidaja huvi ja avatus arengule
meil on iga lapse jaoks aega

VISIOON

kujuneda ümberkaudseid omavalitsusüksusi
teenindavaks alus- ja põhiharidust ning eelkutseõpet
pakkuvaks
INDIVIDUAALÕPPE- JA REHABILITATSIOONIKESKUSEKS
hariduslike erivajadustega väikelastele ja õpilastele
vanuses 3 – 18 eluaastat

Kajamaa Koolis õpivad nii õpiraskustega kui ka andekad 7 – 18 aastased lapsed ja noorukid,
kes ühel või teisel põhjusel ei ole kohanenud või ei sobitu suure kooli/ suure klassi
tingimustega ning kellele soovitatakse individuaalset õpet ja väikest kooli/klassi.

Kajamaa Kool on samas võimalus või vaheetapp selgitamaks välja, kas üldse või mis
mahus oleks vaja õppekava muuta ning millised tugiteenused oleksid kõige
efektiivsemad.
Sellest tulenevalt võetakse vastu esmane otsus individuaalse õppe rakendamise
kestvuse osas Kajamaal. Esimesel võimalusel soovitame õpilasel jätkata õpinguid taas
suures koolis.
Vastuvõtt kooli
Kajamaa Kool on sobilik eelkõige nendele lastele, kellele lasteaias või suures koolis on
juba individuaalne õppekava koostatud ja ka tugiteenuseid rakendatud, kuid need ei
ole osutunud tulemuslikeks.
Kooli võetakse andekaid, kuid suures kollektiivis õpimotivatsiooni kaotanud õpilasi, õpija käitumisraskustega õpilasi, nõrga tervisega õpilasi, puudega õpilasi ning õpilasi, kes
on pikemat aega koolikeskkonnast eemal viibinud.
Vahemärkus: Kooli ei võeta kasvatuse eritingimusi vajavaid õpilasi alaealiste komisjoni
taotlusel kohtumääruse alusel või karistusseadustikule toetuva kohtuotsuse alusel.
Üldjuhul võetakse õpilasi kooli vastu 1.septembril ja 1.jaanuaril lapsevanema avalduse
ja õpilase kohta koostatud individuaalsuse kaardi ja/või maakondliku
nõustamiskomisjoni otsuse alusel.
Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilasi ka väljastpoolt Saku valda.
Õppeaeg
Minimaalne võimalik õppeperioodi kestvus Kajamaa Koolis on pool õppeaastat,
minimaalne soovituslik koolis viibimise aeg on üks õppeaasta. Tegelik vajadus selgub
lähtudes lapse vajadustest ja kooskõlastatakse nii õpilase kui lapsevanemaga ning
individuaalse õppe vajadus vaadatakse perioodiliselt üle.
Puudega lastele võimaldame Kajamaal põhikooli läbimist täismahus.
Vajadusel pikendame õppeperioodi, näiteks võimaldame ühe klassikursuse läbimist
kahe õppeaasta jooksul.

Kajamaa Koolis õpitakse/õpetatakse/kasvatatakse individuaalsete õppe- ja/või
käitumiskavade alusel.
Koostöös lapsevanematega koostatakse igale õpilasele individuaalne õppe- ja/või
käitumiskava, mille kestvus, ülevaatamise tähtajad ja sisu fikseeritakse kooli, õpilase
ja lapsevanema poolt läbi arutatud ja allkirjastatud individuaalse õppekava
rakendamise kokkuleppes.
Selline lähenemine võimaldab rakendada lapsele sobivat õppekava koos tema
erivajadustest lähtuvate eripedagoogiliste, psühholoogiliste või meditsiiniliste
toetavate teenustega kohapeal ja õppepäeva raames.
Individuaalsete õppekavade koostamise aluseks on kooli õppekava ja ainekavad, mis
omakorda on koostatud Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava,
Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava ja Toimetuleku riikliku õppekava alusel.
Individuaalsele õppekavale ja ainekavale lisanduvad õpilase arengut kajastavad
pedagoogiliste, psühholoogiliste ja/või meditsiiniliste uuringute tulemused ning nende
alusel koostatud tugiteenuste kava.
Lähtudes puudega õpilase tugevustest/nõrkustest integreeritakse ka erinevaid riiklikke
õppekavasid.
Kajamaa Kool on individuaalõppe ja/või väikese õpperühma vormis toimiv kool.
Õpilased jaotatakse tasemegruppidesse, vajadusel rakendatakse kas osalist või
täielikku individuaalõpet.
Sarnase õpitasemega õpilastest moodustatakse väikesed õpirühmad. Ühes õpirühmas on
3 – 6 õpilast. Ka tugiteenuseid pakutakse kas rühma- või individuaalse töö vormis.
Võimalusel liidetakse oskusainetes (käsitöö, tööõpetus, muusika, kunst) kuni kaks
õpirühma.
Kajamaa Kool järgib ühtluskooli põhimõtet, milles igas õppeaines järgmine õppeaasta
(klass) tugineb vahetult eelmisele ning lapsele võimaldatakse üleminek ühest koolist
teise.

Tugiteenused
Individuaalset õppekava rakendatakse õpilase erivajadusest lähtuvate toetavate
tegevuste kaudu – eripedagoogiline tugi, logopeediline korrektsioon,
joogaelementidega ravivõimlemine, ujumine, massaazh, individuaalsed kehalise
treeningu plaanid, psühholoogiline nõustamine läbi tugiisiku.
Koolis töötab logopeed, ravivõimlemise õpetaja, massöör, eripedagoog. Kooli pidaja
poolt on tagatud sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus ning ujumistunnid.
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