
Õppekorralduse sõnumid
sügiseks 2022



Järgnevad teemad:

• UA lõputunnistuste kättesaamise protsess 

• Klassist klassi liikumine 

• Üleminekud peale põhikooli 

• Soovitused õppe korralduseks 2022  sügisel 

• Koolipere toetuseks



TUNNISTUSED UKRAINAST



9. või 11. klassi lõpetamine Ukraina haridussüsteemis

Lõputunnistused Ukraina õppekava läbimise kohta 
saab väljastada ainult Ukraina riik

Kõik 9. ja 11. klassi Ukraina lapsed saavad sel aastal 
tunnistused Ukrainast

Lõpetaja või tema vanem/pereliige on kontaktivõtja 
Ukrainaga



Kuhu lõpetaja või tema pereliige saab 
pöörduda tunnistuse saamiseks? 

Võimalused:  

Kontakteeruda 
oma kooliga (1)

Ukraina 
rahvusvaheline 

kool (2) 

Piirkondlikud 
kontaktid, kelle 

poole otse 
pöörduda (3)



(2) Rahvusvaheline Ukraina kool

• Haridusdokumendi saamiseks on võimalik pöörduda
avaldusega ka Rahvusvahelise Ukraina Kooli poole 
(https://uis.org.ua/) 

Ametlik telegrammikanal: 
https://t.me/officialmush 
e-posti aadress post: ukrintschool@ukr.net
tel (044) 253 85 58; +38 099 079 92 52 
(Whatsapp, Telegram).

https://uis.org.ua/


(3) Piirkondlikud kontaktid: 



Dokumendi kättesaamine

Paberkujul tunnistuse saamiseks on kaks varianti: 

(1) Kirjutada omalt poolt kirjalik vabas vormis volitus, et Ukrainas olev 
pereliige, sugulane vm saaks tunnistuse koolist kätte ning saadaks ise 
edasi Eestisse (mitte enne 25. juunit)

(2) Paluda kontaktivõtul, et paberkandjal tunnistus saadetaks Eestisse, 
Tallinnas asuvasse Ukraina saatkonda Lahe 6, 10150 Tallinn, Eesti



Tunnistuse olemasolu 
kontroll 

• https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/

• Tunnistuse kontrollimiseks piisab,
kui õpilane on saanud UAst kas tunnistuse
koopia (nt e-posti teel) või tunnistuse 
numbri

https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/


LASTEAIAST KOOLI, KLASSIST 
KLASSI JA HARIDUSTASEME 

LÕPETAMINE



• Koolikohustuslik on Eestis laps (sh välisriigi 
kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega 
isik), kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 
7-aastaseks.

• Ka Ukraina lapsed Eestis, kes saavad enne 2022. aasta 
1. oktoobrit 7-aastaseks, asuvad koolikohustust täitma. 

Lasteaiast kooli



• Kui Ukrainast saabunud laps on saanud 7-
aastaseks, kuid ei ole valmis üldhariduskoolis 
õppima asuma, 
a) jätkab laps koolivälise nõustamismeeskonna 
otsusel lasteaias veel või 
b) osaleb võimalusel eelkoolis või kooliks 
ettevalmistaval kursusel (eesti keele oskuse 
toeks) veel ühe aasta.

Lasteaiast kooli (1)



Kohanemisperioodist sügisesse 2022? 

Kui laps on juba praegu kooli nimekirjas: 

Samm 1

• Arenguvestlus lapse ja 
perega

Samm 2

• Koostöös lapsevanemaga 
otsus: 



Variandid otsuseks:

Jääb samasse klassi, kuhu kevadel määrati (klassikursust 
kordama või gümnaasiumis individuaalse õppekavaga)

Kui seni ei ole klassi määratud, siis sügiseks määrab 
õppenõukogu klassi, kus õpinguid jätkatakse (üldjuhul eakohane 
klass)

Liigub kevadel liidetud klassiga järgmisse klassi (vajadusel 
individuaalne õppekava)

Vahetab kooli elukoha muutumise tõttu => kaasa klassitunnistus 



..aga kui ei ole veel kooli nimekirjas?

Koolikohustus on Eestis lapsel
• kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.
• kuni põhihariduse omandamiseni või 

17-aastaseks saamiseni.

Koolikohustuse täitmise ja põhikooli riiklikule õppekavale vastava 
põhihariduse omandamise võimaluse valla või linna haldusterritooriumil 
elavatele koolikohustuslikele lastele tagab vald või linn, vajaduse korral 
kaasates erakooli pidajat või riiki.

..ka mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole 
põhiharidust omandanud ning kelle elukoht asub selles vallas või linnas.



Vald või linn tagab koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle 
valla või linna haldusterritooriumil, võimaluse omandada põhiharidus 
ja määrab elukohajärgse kooli ning

korraldab koolikohustuslike isikute üle arvestuse pidamist. 

Koolikohustuse täitmise üle arvestuse pidamiseks võrreldakse vähemalt 
üks kord õppeaastas, hiljemalt 10. septembril, Eesti rahvastikuregistri 
andmeid koolikohustuslike isikute kohta, kelle elukoht asub selle valla 
või linna haldusterritooriumil, Eesti Hariduse Infosüsteemi 
andmetega.



Valla või linna meetmed 

PGS § 13. Valla või linna rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise 
tagamiseks
Koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab koolikohustusliku isiku 
elukohajärgne vald või linn vastavalt vajadustele ja võimalustele 
koolikohustuslikku isikut, vanemat ja kooli, luues oma pädevuse piires 
tingimused koolikohustuse täitmiseks, sealhulgas:

1) korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, 
koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning 
meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, 

määrates ametikoha või struktuuriüksuse, mille ülesannete hulka see kuulub;

2) korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida 
koolikohustust, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks.



PAINDLIKUD ÜLEMINEKUD 
PÕHIHARIDUSE JÄREL



Paindlikud
üleminekud
formaalhariduses



..on õigus konkureerida keskhariduse taseme õppesse (nii üld- kui 
kutsekeskharidus) või kutseõppe õppekavadele, millel puudub sisenemiseks 
keskhariduse nõue 

...kuid kui vajatakse täiendavat aega keeleõppeks, tasandusõppeks ja edasise 
õpitee otsuseks:

1. Saab astuda Eestis 9. klassi või jätkata õpinguid 9. klassis, kui on kevadel 
kooli vastu võetud (+ vajadusel individuaalse õppekavaga pikendatud õpe).

2. Saab asuda kutsevalikuõppesse - tasemeõpe, mille eesmärgiks on edasise
õpitee otsuse kujunemise toetamine, sh keeleõpe, praktiliste oskuste õpe ja 
vajadusel tasandusõpe põhiainetes. Tasemeõppe õpilase staatus ja garantiid 
(õpilaspilet, transporditoetus, koolitoit, koolitervishoiuteenus jm). 

Kui Ukraina õpilasel on põhikooli tunnistus 
käes...



Kutsevalikuõpe on järgmistes koolides:

• Tallinna Kopli Ametikool
• Rakvere Ametikool
• Valgamaa Kutseõppekeskus
• Viljandi Kutseõppekeskus
• Vana-Vigala Tehnika- ja 

Teeninduskool
• Pärnumaa Kutsehariduskeskus
• Võrumaa Kutsehariduskeskus
• Tartu Kunstikool
• Tallinna Teeninduskool

• Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
• Kuressaare Ametikool
• Räpina Aianduskool
• Järvamaa Kutsehariduskeskus
• Luua Metsanduskool
• Tartu Rakenduslik Kolledž
• Hiiumaa Ametikool
• Haapsalu Kutsehariduskeskus
• Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool



Vastuvõtt keskhariduse 
tasemele õppima asumiseks 
– erisused 2022 õppeaasta 
vastuvõtule 



• Eestis on kutseõppe tasemeõppe võimalusi neljal erineval kvalifikatsiooniraamistiku tasemel:

- 2. ja 3. taseme õppekavadel puudub haridusnõue õpingute alustamiseks;

- 4. taseme õppekavadel on nii kutsekeskhariduse õppekavad kui ka keskhariduse

komponendita erialaõppe õppekavad;

- 5. tasemel õppima asumise eelduseks on keskharidus või eelnev valdkonna erialaõppe

lõpetamine 4. tasemel.

Õppimisvõimalused kutsekoolis



Kui on soov kas alustada või jätkata kutseõpinguid:

1) Pöörduda karjääriteenuste saamiseks Töötukassasse: 

infotelefon 15 501; info@tootukassa.ee

2) Pöörduda otse kutseõppeasutusse

(https://haridusportaal.edu.ee/%C3%B5ppimine

http://www.kutseharidus.ee/oppimisvoimalused/koolid/)

Info kutseõpingute kohta 

https://haridusportaal.edu.ee/%C3%B5ppimine
http://www.kutseharidus.ee/oppimisvoimalused/koolid/


Keskhariduse omandanul on õigus liikuda edasi nii 
kutseõppesse kui kõrgharidusse  

• Sisseastumine UA ülikoolidesse

• Sisseastumine Eesti kõrgkoolidesse:

• Kõrgharidusõppe I astmele (bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppesse) on õigus
kandideerida isikul, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. (2022/2023.
õa vaid UA lõputunnistus.)

✓ vastuvõtt võõrkeelsetele õppekavadele lõppes 1. juunil

✓ vastuvõtt eestikeelsetele* õppekavadele kuni juuni lõpp/juuli algus

* osades kõrgkoolides võimalik eesti keele süvaõpe

• Toetussüsteem - ajutise kaitse saanud üliõpilasele on tagatud:

✓ ravikindlustus,

✓ ligipääs õppetoetustele,

✓ ülikoolide stipendium sisseastumisel.



Ukraina ülikoolide sisseastumiseksamid

• Ukraina korraldab kesksed vastuvõtukatsed UA kõrgkoolidesse
sisseastumiseks.

• Bakalaureuseõppesse astumiseks peavad kandidaadid sooritama riikliku
testi (ingl k National Multi-subject test / NMT), mis keskendub kolmele
õppeainele:
✓ukraina keel
✓matemaatika
✓Ukraina ajalugu

• Test kestab 120 min

• Test sooritatakse EU riikides avatavates
testimiskeskustes online testina.

• Täiendav info testi kohta UA agentuuri veebilehel
https://testportal.gov.ua/vstupni-vyprobuvannya-2022-roku/

https://testportal.gov.ua/vstupni-vyprobuvannya-2022-roku/


Testile registreerumine
• Perioodil jaanuar-aprill registreeritud õpilased said 20.05-7.06 kinnitada

testil osalemist ning saavad valida testi sooritamiseks sobiva riigi / linna
Euroopas 21.06-7.07.

• Sel perioodil registreerunud saavad NMT testi sooritada ajavahemikus
22.07- 10.08.

• Täiendav registreerumine toimub perioodil 10.-20. juuni ning testimine
vastavalt 16.-20. august.

• Varuaeg testimiseks 12.-16. september.

täiendav info UA veebilehel: 
https://docs.google.com/document/d/1Y03QbMxRBGG0FSNcqAAe2HxkfG
fzd9-QFhlnJ69Xir0/edit

eesti keeles https://www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-
eestis.

https://docs.google.com/document/d/1Y03QbMxRBGG0FSNcqAAe2HxkfGfzd9-QFhlnJ69Xir0/edit


Testi korraldus Eestis

• Testi saab sooritada Tallinnas või Tartus.

• Testimiskeskuse asukohtadega hetkel läbirääkimised.

• Registreerunud õpilased saavad info testimise aja ja koha kohta läbi UA
registreerumiskeskkonna – I sessioonile saabujad 12. juuliks.

• Testimine päevas kahes vahetuses.

• Testimiskeskuses on ukraina keelt kõnelevad UA poolt koolitatud
juhendajad ja IT-tugi. Arstiabi.



Õppe korraldusest sügisel



Õpe üldhariduskoolis toimub 2022 sügisest Eesti 
riiklike õppekavade alusel: 
•Põhikooli riiklik õppekava
•Gümnaasiumi riiklik õppekava
•Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 

ja

..panustame nii riigi kui KOV tasandil, et 
koolikohustuslikud lapsed Eestis saaksid sügiseks 
2022 haridussüsteemi 



• Jätkame õppijast lähtuva õppekorraldusega nagu ka kõigi 
teiste õpilaste puhul

• Kooli õppekavasse Ukraina keele- ja kultuuriõpe, valmib ka 
vastav valikõppeaine, sügiseks kättesaadav 
www.oppekava.ee

• UA distantsõpe saab Eesti haridussüsteemi vaates toetada 
Eesti riiklike õppekavade läbimist – seega rakendada juhul, 
kui õpetaja teab, millised on õpitulemused ning hindamine 
on kokkulepitud 

• Ukrainakeelseid materjale saab õppija kasutada eeskätt 
iseseisva töö toeks, uutest teemadest paremini 
arusaamiseks (lingikogud e-Koolikotis https://e-
koolikott.ee/et/oppematerjal/31980-Ukrainakeelne-ope)

http://www.oppekava.ee/
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31980-Ukrainakeelne-ope


• Ukraina õppekava alusel läbitut on 
võimalik arvestada Eesti riikliku õppekava 
õpitulemuste saavutamise hindamisel

PGS  §17 lg (4) Õpilase või piiratud teovõimega 
õpilase puhul vanema ja direktori või direktori 
volitatud õpetaja kokkuleppel võib kool 
arvestada kooli õppekava välist õppimist või 
tegevust, sealhulgas õpinguid mõnes teises 
üldhariduskoolis koolis õpetatava osana,
tingimusel et see võimaldab õpilasel saavutada 
kooli või individuaalse õppekavaga määratletud 
õpitulemusi.

Tõlgitud Ukraina õppekavad sügiseks 
õppekavaveebi: https://oppekava.ee/ukraina-
oppekava-ainekavad/



Individuaalse arengu toetamiseks (PRÕK § 17)

(7) Kool võib õpilase individuaalse arengu toetamiseks või tema varasema õpi- või 
töökogemuse arvestamiseks kokkuleppel õpilase või piiratud teovõimega õpilase 
puhul vanemaga teha muudatusi või kohandusi õppesisus, õppekoormuses, 
õppekorralduses ja õppekeskkonnas, kui sellega ei kaasne õppeaja muutumist 
võrreldes nominaalse õppeajaga ega riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste 
vähendamist või asendamist. Kokkulepe vormistatakse kooli ja õpilase või piiratud 
teovõimega õpilase puhul vanema vahel õpilase individuaalse arengu jälgimise 
kaardil.

(8) Kool koostab õpilasele individuaalse õppekava juhul, kui:
1) õpilasele rakendatakse õppekorraldust, mille puhul õpilane on väga vähesel 

määral kaasatud klassis läbiviidavasse õppesse;
2) õpilase õppekava erineb klassile koostatud õppekavast;
3) õpilase klassi läbimise aega või nominaalset õppeaega muudetakse;
4) kooliväline nõustamismeeskond on andnud õpilase arengu toetamiseks 

soovituse vähendada või asendada riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemusi või 
vabastada õpilane kohustusliku õppeaine õppimisest.



Võimalused individuaalse õppekava rakendamiseks 
(PGS § 18, PRÕK § 17, GRÕK § 13)

• Vajaduse korral tehakse õpilasele individuaalne õppekava, millega 
mh on võimalik arvestada ka Ukraina distantsõppel omandatut.

• Kui klassis on rohkem UA õpilasi, kes õpivad samadel alustel, võib 
neile teha sarnased individuaalsed õppekavad.

• Kui ühes klassis õpivad ühise kava alusel ainult UA õpilased, siis 
neile eraldi individuaalset õppekava koostada ei ole vaja, kuid klassi 
õpetamisel tehtav erisus kirjeldatakse kooli õppekavas (nt eesti 
keele maht, tunnijaotus, õppekeele erisused vms).



Keeleõppeks aeg õppekavadest

Eesti õppekeelega koolis eesti keele kui teise keele õpetamiseks tunnimahu 
leidmise võimalused, mis tulenevad PRÕK § 15 (3, 4) ja § 17 (2).

Eesti keel teise keelena eesti õppekeelega põhikoolis



Keeleõppe tugi  
• Igal noorel võiks olla ka mentorõpilane või n-ö keelesõber, kellega 

eesti keeles vestelda ning saada vajadusel abi koolis ja 
igapäevasuhtluses toimetulekul. 

• Vähemalt 2 tundi nädalas võiks olla organiseeritud ukraina keele ja 
kultuuri õppeks. See võib olla korraldatud kaugõppena 
ukrainakeelsetes õppekeskkondades, ukraina õpetajate toel koolis, 
koostöös teiste koolidega või muul viisil.

• Iga noor võiks osaleda vähemalt ühes huvitegevuses, mis lisaks 
arengule konkreetses valdkonnas pakub võimalust viibida eestikeelses 
keskkonnas ning sotsialiseeruda.

• Oluline on jälgida noorte vaimset tervist ning vajadusel pakkuda või 
otsida tuge/abi. Mentoriks võivad koolis olla kõik täiskasvanud, kel 
valmisolek. Kasutada ka väljaspool kooli olevaid võimalusi, nt 
noorsootöötaja/vabatahtlik 



Keeleõppe tugi (1)

• https://www.hm.ee/et/tegevused/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-
eestis/korduma-kippuvad-kusimused

https://www.hm.ee/et/tegevused/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis/korduma-kippuvad-kusimused


Kaasav haridus

• Alates 1. augustist saab koolivälisele 
nõustamismeeskonnale esitada taotluseid. Soovitav on enne 
taotluse esitamist käia Rajaleidja keskuses õppenõustamisel, kus 
selgub, kas ja millise taotluse esitamine on üldse vajalik.

• Haridus- ja Noorteameti Rajaleidjas on tööl ukrainakeelne 
õppenõustamisteenuste koordinaator (toetab dokumentide 
vastuvõtul nt)

• ..ja alustavad ka ukrainakeelsed psühholoogid.



Tugi õpetajale ja koolimeeskonnale

• Kevadel toimunud kümme 
veebiseminari sarjast ,,Muu
kodukeelega laps Eesti
haridusasutuses“
(Järelvaadatavad siit:
https://www.youtube.com/playlist?list
=PLwyEA_bBMcYE6eoKJ1nGYIc4RTKc4
B-XI ) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwyEA_bBMcYE6eoKJ1nGYIc4RTKc4B-XI


Haridusasutuste nõustamine

• Nõustamise eesmärk on jõustada haridusasutust eesti keelest 
erineva kodukeelega lapse õpetamisel ja toetamisel

• Nõustamise fookuses on õpetaja metoodilised ja didaktilised 
oskused, roll ja tööülesanded, koostöö

• Täpsemalt tutvustame haridusasutuste nõustajate tegevust veebinaril 
(aug. või sept.)

• Haridusasutus saab tellida nõustamist uue õppeaasta alguses



Koolitusplaanid sügiseks

• Veebinarid ,,Muukeelne laps Eesti haridusasutuses" 2 x kuus sept.-
dets. 2022     NB! Ettepanekud teemade kohta on teretulnud

• Õpetajate täienduskoolituste registreerimine avatud

https://harno.ee/keelekumbluskoolitused#uleriigilised-koolitused

• Täienduskoolitus ,,Lapse keelelise arengu jälgimine ja keele 
omandamise toetamine" 6 ak tundi. Koolitus toimub 
lasteaiaõpetajatele (10 koolitust) ja koolide õpetajatele (11 
koolitust) piirkonniti üle Eesti. Rohkem infot uue õppeaasta alguses.

https://harno.ee/keelekumbluskoolitused#uleriigilised-koolitused


Kõik veebiseminarid on järelvaadatavad Harno YouTube kanalis
https://www.youtube.com/c/HaridusjaNoorteamet/playlists

https://www.youtube.com/c/HaridusjaNoorteamet/playlists?fbclid=IwAR3YAbzog_qQy26GrZ8nhJPOyPJr0VawDz5OWIBt2ehKY48b5Y61eBKro1c


KOVISIOONI KOOLITUSED KOOLIMEESKONDADELE

• Võimalus üksteiselt õppida ja üksteist
toetada

• Õpitakse kovisiooni mudeleid

• Kuidas gruppe käivitada ja läbi viia?

Järgmised kovisiooni koolitusgrupid:

I grupp alustab 26.08.22

II grupp alustab 7.09.22

Projektijuht: Kristi Päeva, kristi.paeva@harno.ee

mailto:kristi.paeva@harno.ee


LISAINFO:

Pidevalt täienev info Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel 
eesti, vene, inglise ja ukraina keeles:

www.hm.ee/uk
Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefonid (tööpäeviti kl 9-17): 

5690 0353; 
5690 0340;

e-mail: info@hm.ee
Koolipsühholoogide nõuandeliin:

eesti keeles 1226 (tööpäeviti kl 16-20)
vene keeles 1227 (teisipäeviti kl 16-20) 

ukraina keeles 1227 (kolmapäeviti kl 16-20)

http://www.hm.ee/uk

