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PSÜHHOSOTSIAALNE HEAOLU JA TURVALISUS 

Märksõnad: 

• Õppetöös lähtuda nende endi vajadustest.

• Lastele tuleb säilitada igapäevane rutiin. 

• Info peab olema täpne, ette teada ja vettpidav.

• Individuaalne lähenemine on hädavajalik.

• Kui heliseb lapsel telefon, siis ta peab sellele kõnele vastama ja seda tuleb aktsepteerida!

• Oluline on toetada ka lapsevanemaid või hooldajaid, kes saaksid olla toeks lastele 

(elukoha otsimine, telefoniteenused, pangakonto avamine, töökoha vahendus ja 

abistamine isiklike dokumentide ajamisel). 



Kuidas kõik algas? 

• Kooli ja valla tutvustamine ja esimese kontakti loomine.

• Avatud uste päevad peredele. 

• Õppimisvõimalustega alustamine.

• Oluline on, et oleks üks ja kindel vastutav isik, kes koordineerib nii 
koolis kui ka valla tasandil kogu Ukrainlastega seotud tegevust – meie 
koolis on selleks tugikeskuse juht Katrin Liiv!



ÕPPETÖÖ:
• Kose Gümnaasiumi toimub õppetöö kahes hoones algklassidemaja (1.-4.klass)  ja 

peamaja (5.-12.klass). 

• Õpilased õpivad algklassimajas liitklassis neile koostatud tunniplaani alusel. Suures 
majas õpivad õpilased individuaalse tööplaani järgi. 

• Tööle on võetud 4 Ukraina haridustöötajat:
• 1,0 ametikohta - õpetaja/koordinaator algklassides; 
• 1,0 ametikohta õpetaja/koordinaator peamajas;
• 1,0 ametikohta tugiisik erivajadusega Ukraina lapsele algklassides;
• 0,7 ametikohta psühholoog ukraina lastele.

• Päeva alustame enne tunde hommikusöögiga. Kool toitlustab kolmel korral päevas.

• Iga päev on algklassidemaja 1.tund eesti keel, millele järgnevad ukraina kooli
distants- ja e-õppetunnid ning inglise keele, muusika-, kunstiõpetuse, ujumise või
kehalise kasvatuse tunnid. Erinevused on tundide pikkuses. Meil 45 min, Ukrainas
35 või 40 min.

• Peamajas algavad samuti 3x nädala eesti keele õppega. Igal õpilasel on 
individuaalne tunniplaan.  



1.-4.U kl TUNNIPLAAN (РАСПИСАНИЕ)
1.

8.00-8.45

2.

8.55-9.40

3.

9.50-10.35

4.

10.55-11.40

5.

12.00-12.45

6.

12.55-13.40

ESMASPÄEV Emakeelne õpe Emakeelne õpe Eesti keel Inglise keel Kunstiõpetus Pikapäeva

-rühm

TEISIPÄEV Emakeelne õpe Emakeelne õpe Muusikaõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus Pikapäeva

-rühm

KOLMAPÄEV Emakeelne õpe Emakeelne õpe Eesti keel Ujumine/kehaline 

kasvatus

Kunstiõpetus Pikapäeva

-rühm

NELJAPÄEV Emakeelne õpe Emakeelne õpe Ujumine/kehaline 

kasvatus

Eesti keel Kunstiõpetus Pikapäeva

-rühm

REEDE Emakeelne õpe Emakeelne õpe Eesti keel Inglise keel Klassijuhataja

-tund

Pikapäeva

-rühm

Emakeelne õpe (Преподавание на родном языке) - õpetaja Elen Makhinchuk

Eesti keel (эстонский язык) – õp Ene Mitt

Inglise keel (английский язык) – õp Kristiina Ostapiv

Muusikaõpetus (Музыкальное образование) – õp Airi Aalberg

Ujumine/kehaline kasvatus (Плавание / физкультура) – õp Rassel Saluste, õp Regne Lembke

Kehaline kasvatus (физкультура) – õp Ave Altmets

Kunstiõpetus (Художественное образование) – õp Merje Laur

Klassijuhatajatund (класс завуча) – õp Elen Makhinchuk

Pikapäevarühm (продленн..) - õp Elen Makhinchuk

Hommikusöök (завтрак) 7.45

Lõunasöök (обед) 10.35

Pikapäevarühma oode (небольшая еда) 13.40


