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Ukraina õpilaste 9. ja 11. klasside lõpetamine

• Põhi- ja keskhariduse lõpetajatele annab Ukraina lõputunnistused.
• Ligipääs lõpudokumentide andmebaasile on tagatud;

• Töötame selle nimel, et olemasolevate andmete osas saada täpsem ülevaade.

• Valmistame ette erinevad võimalused Ukraina õpilaste üleminekuks 
meie haridussüsteemi alates uuest õppeaastast.
• Kirjeldame erinevad õpitee valikud;

• Koolikohustus alates 7 ea.

• Olemasolevate sobilike võimaluste kasutusele võtmine, nt kutsevaliku aasta, 
individuaalne õppekava, ettevalmistus tasemehariduse jätkamiseks;

• Tänases koolis juba kohanenud õpilased saavad jätkata.



Millise õppekava alusel Ukraina lapsed õpivad. 
Ukraina ja Eesti õppekavade võrdlus?

• Käesoleval kevadel kohanemiseperiood (vastavalt lühikese plaani 
juhistele).
• Ukraina-poolne ootus: distantsõppekoolis jätkamise võimaldamine;

• Jõukohane õppesse kaasamine;

• Huvihariduse ja noorsootöö võimaluste kasutamine;

• Õppeperioodi lõpus õpilase edenemise tagasiside, edasise õpitee valiku 
nõustamine.

• Töös on Ukraina õppekava tõlkimine.
• Õpitulemused ja õppesisu põhjal võrdlus; 

• Lähtetaseme hindamise testide tõlkimine sügiseks;

• Ukraina emakeele ja kultuuri õppimise tagamine jääb ka pikas plaanis.



Rahastamine

• Toetus per õppur - aluseks EHISesse kantud sõjapõgenikest lapsed/õpilased. UA märge nende 
laste/õpilaste sisse kandmiseks. 

• Õpilasepõhine pearaha KOVide keskmise kulu alusel ühes kalendrikuus: alusharidus/hoid 465€, üldharidus 506€, 
kutseharidus 353€ (kehtiva kutsehariduse rahastusmudeli alusel, millele lisatud koolitoit ja õppetoetus).

• Riigieelarvelise toetuse eest tagatakse koolipidaja poolt õppurile tasuta õppekoht  üld- ja 
kutsehariduses (sh 31.augustini ka eraüldhariduskoolides);

• Alus- ja huvihariduse õppekoha tagamisel soovitame sama põhimõtet nagu üld- ja kutsehariduses 
(riigipoolne toetus võimaldab tasu mitte küsida) , kuid lõpliku otsuse teeb kohatasu/toiduraha 
osas haridusasutuse pidaja.

• Tagada vajalikud tugi- ja abiteenused sh: 
• toit, õppevahendid ,vajadusel tehnoloogiline seade Ukraina distantsõppel osalemiseks;
• ekskursioonid, ukraina keelsed abiõpetajad, vajadusel õpetaja jne;
• täiendav eesti keele õpe üldhariduses;
• hariduse tugiteenused (logopeedid, psühholoogid jne) ja vajadusel tõlgid;
• huviharidus ja huvitegevus;
• Noorsootöö;
• Vajadusel muud abiteenused.

• Haridus- ja teadusministri käskkirjaga KOVidele ja eraharidusasutuste pidajatele (koostamisel).



Lasteaja- ja koolikohtade planeerimine

• Selleks, et Ukraina põgenike lastele paremini lasteaia- ja koolikohti planeerida ja 
sidustada see nende vanemate elu- ja töökohaga,  täpsustame selle nädala lõpuks 
koostöös haridusasutuste pidajate ja haridusasutustega  vabade lasteaia- ja 
koolikohtade arvu haridusasutuste lõikes.  

Palume teil andmed tänase tööpäeva lõpuks lõplikult üle vaadata! 
Suur aitäh koostöö eest, kes juba andmed online andmekorje tabelisse 
lisanud.

• Kogutud andmed lähevad kasutusse nii HTMi kui riigi kriisistaabi keskses 
planeerimises ning on vajadusel abiks omavalitsustele suurema tervikpildi vaates. 

• Andmed võimaldavad edaspidi jälgida iganädalaselt lasteaia- ja koolikohtade 
täitumist omavalitsuste ja haridusasutuste lõikes.


