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Tugiisik haridusasutuses
Seadusest tulenevad
nõuded tugiisikule
Seadus reguleerib väga vähest.
Tugiisikuks ei saa olla:
ema ja isa, vanaema ja vanaisa;
isik, kes elab alaliselt või
püsivalt samas eluruumis
teenuse saajaga;
isik, kelle karistatus kuriteo
eest võib ohtu seada teenuse
saaja elu, tervise või vara.
Kõik ülejäänu sõltub inimesest
endast.

Raske ja sügava
puudega laste
tugiteenuste raames:
✦

õpetab tugiisik last enda
eest hoolitsema;

✦

julgustab igapäevaelus toime
tulema;

✦

aitab kaasa sotsiaalsete
suhete ning kontaktide
loomisele ja arendamisele;

✦

aitab kaasa lapse tööoskuste
arendamisele ja
tööharjumuse
kujundamisele;

✦

abistab ning juhendab last
haridusasutuses arendus- ja
õppeprotsessis osalemisel;

✦

loob turvalise keskkonna;
aitab luua tingimused
võimalikult iseseisvaks
toimetulekuks.

Tugiisikuteenus on tekitanud palju küsimusi. Iga omavalitsus
võib kehtestada teenusele oma reeglid, kuid
Sotsiaalkindlustusameti poolt 2018-2020 rahastataval teenusel
on riigihankega kehtestatud reeglid, mis on kõigile
teenusepakkujatele sarnased. Püüame selle teemalehega
keskenduda teenusele haridusasutustes, sest sellekohased
küsimused on hetkel kõige sagedasemad.

Teenuse sisu
Teenuse sisuks on lapse juhendamine, abistamine ja
jõustamine last arendavates tegevustes, kohustuste täitmisel,
õiguste teostamisel ja/või keerulise olukorraga toimetulekul.
Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab
ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

Tugiisik võrgustikuliikmena
Kui tugiisik juhendab last haridusasutuses, siis kaasatakse ta
last toetavate spetsialistide (õpetajad, hariduse tugipersonal
jt.) võrgustikku. Võrgustiku koostöös täpsustatakse erinevate
osapoolte ootused koostööle ning määratletakse rollid
(kohustused, vastutus, õigused, vajalikud tegevused, ajakava
jms). Ühiselt arutatakse läbi ootused koostööle, määratletakse
tugiisiku roll meeskonnaliikmena, lepitakse kokku
tööülesanded, vastutus ja õigused. Õpetaja või lapsevanem
teavitab tugiisikut lapse individuaalses arenduskavas või
arenguvestlusel kokku lepitud olulistest eesmärkidest ja
tegevustest. Koostöös teavitatakse ja juhendatakse tugiisikut
lapse arengu toetamiseks vajalikest toimingutest, mis on
vanemaga täpsustatud lapse arenguvestlusel ning fikseeritud
individuaalses arenduskavas.
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Tugiisikuteenuse pakkumisel tuleb arvestada, et
Sagedasemad
eksiarvamused
tugiisiku töö kohta
• Tugiisik on pedagoogilise

haridusega. Ei ole, tugiisikul ei
pruugi olla üldse eelnevat
kokkupuudet
haridusvaldkonnaga.
• tugiisik koostab lapsele

arendus- või õppekava. Ei
koosta, tal ei ole sellekohast
pädevust.
• Õpetaja kohustused ja vastutus

vähenevad, kui rühma/klassi
tuleb tugiisik. Ei vähene,
tugiisik on rühmas või klassis
last abistav lisa käte- ja
silmapaar.
• Lapse õppeprotsessi eest

Lapse tugiisik tegeleb ainult lepingu alusel määratud lapsega
ning ta ei saa samal ajal pakkuda teenust kahele või enamale
lapsele;
✦

laps kaasatakse kõikidesse ea- ja jõukohastesse tegevustesse
ning teenusel olevat last ei eraldata eakaaslaste tegevusest
tema erivajaduse tõttu;
✦

juhul kui laps vajab tegevustest eemaldamist, käitub tugiisik
eelnevalt kokkulepitud tegevuskava alusel;
✦

tugiisik toetab last õppeprotsessis, ta ei vastuta lapse
õppeprotsessi korralduse ja õpitulemuste eest;
✦

tugiisikul puudub õigus täita õpetaja abi või abiõpetaja rolli,
ta ei tohi teenuse käigus juhendada rühma või klassi.
✦

Seega on teenuse sujuvaks toimimiseks väga oluline roll
haridusasutuse meeskonnal. Tugiisik saab tublisti toimetada
kui teda ootab haridusasutuses toetav meeskond ja lapse
arenduskavas on kirjas tegevused ja toimingud, mida tugiisik
igapäevaselt lapsega läbi viib.

vastutab alati õpetaja!

Tugiisikute kovisioon
Kõigil raske ja sügava puudega
laste tugiisikutel, kelle tööd
rahastatakse ESF vahenditest, on
kohustus vähemalt 1 kord
poolaastas osaleda kovisiooni
grupis või supervisioonis.
Kovisiooni käigus arutavad
grupiliikmed omavahel
tööalaseid juhtumeid, jagavad
kogemusi, emotsioone, nippe,
mõtteid jm. Kovisiooni viib läbi
vastava pädevusega spetsialist.
Iga teenusepakkuja peab tagama
võimaluse kovisiooni grupis
osalemiseks. Meie gruppide
toimumisaegade kohta loe meie
kodulehtedelt või kirjuta
tugiisik1@gmail.com

Teemalehe materjal toetub Sotsiaalkindlustusameti projekti “Puudega laste
tugiteenuste arendamine ja pakkumine” hankedokumentidele.
Kui tekib lisaküsimusi, siis võtke lahkelt ühendust!
Heade soovidega
Otepää Rehabilitatsioonikeskus ja Sverresson OÜ
tartutugiteenuse@gmail.com või valgatugiteenused@gmail.com
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