
KAROLINI KOOL
toimetuleku- ja hooldusõppe  

 kogupäevakool

Tartu Luterliku Peetri
kooli uus õppesuund

Päev, mis arvestab lapse

võimete, eripärade ja

vajadustega.

Päeva kestus, mis arvestab

lapsevanema vajadusega

täiskoormusel tööhõives

osaleda.

Integreeritud üldhariduse- ja

sotsiaalvaldkonna

tervikteenus.



Inspireerituna 7a Karolini ja tema pere loost

pöördus kogukond 2020.a sügisel oma sooviga

Tartu Luterliku Peetri kooli poole.

Murest sai lahendus.

Unistusest sai visioon.

Vajadusest sai plaan.

Üliharuldase geenidefekti
tõttu on Karolin  sügava

liitpuudega (sh
intellektipuue). Ta jääb alati

vajama pidevat tuge ja
järelevalvet.

Millest idee alguse sai?

Sügava, raske või mõõduka intellekti- või liitpuudega (sh intellektipuue) lapsed
õpivadki üldjuhul toimetuleku- või hooldusõppekava alusel.
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TARTU LINN
Toimetuleku- ja hooldusõppe õpilaste

ainuvalik on Tartu Maarja kool, mille

õppekohad on täitunud.

Karolini kool loob valikuvõimaluse ja
täiendavad õppekohad ning
mitmekesistab linna haridusvõrku.
Tartu Linnavolikogu otsust ootab

Eraüldhariduskooli toetuse määruse

muudatuseelnõu - teedrajav ja

silmapaistev lahendus suuremat tuge

vajavate laste ja nende perede

toetamiseks kooli kaudu.

KOGUKOND
Oodatakse valikut lahenduse näol, mis

integreerib kogupäevakooli keskkonda

üldhariduse ja sotsiaalvaldkonna

teenused. Keskmes on kõige
suuremat tuge vajava lapse areng ja
heaolu ning vanema võimalus
osaleda täiskoormusel tööhõives.
Omalt poolt panustab kogukond

võrgustiku ja kogemustega, et osaleda

teenuse arendamises ning leida

toetajad kooli käivitamiseks.

EESTI
Erivajadustega õpilaste võimalused

koolis terviklikku tuge saada on

killustatud ja ebaühtlase tasemega.

Sotsiaalministeerium on algatanud

erivajadustega laste tugisüsteemi

reformi - Karolini kooli kogukond osaleb

ja panustab sisendiga arutelude käigus.

HTM pilootprojekt - Karolini kool sai
ühekordse toetuse, et töötada välja ja
piloteerida kontseptsioon, mida
saavad rakendada teisedki koolid.

Vajadus ja tugi kogukonna, omavalitsuse

ja riigi tasandil.

Taustsüsteem
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Alustame õppetööga 1. septembril 2022

Aadressil Pikk tn 10, Tartu

Esimesel õppeaastal võtame vastu 12

toimetuleku- ja hooldusõppe õpilast, kahes

liitklassis

Tulevikupotentsiaal kuni 24 õpilast, neljas

liitklassis
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TLPK 

Karolini kool

TLPK - Tartu Luterlik Peetri kool



VÄIKE  JA  KOGUKONDLIK FUNKTSIONAALNE  JA  VAJADUSPÕHINEINNOVAATILINE  JA  KAASAEGNE

Väiksem ja vaiksem
keskkond on meie

õpilastele sobivam.

Kirjutame "puhtale lehele" uue
kontseptsiooni - puudub vajadus vana

süsteemi ümberkujundamiseks.

Võtame kasutusele uusimad metoodikad
ja vahendid, mida kohandame koostöös

perede ja personaliga.

Rakendame nüüdisaegse õpikäsituse

põhimõtteid - õppekava, tugiteenuste
ja huvitegevuse lõimitus toetab

õpilase potentsiaali saavutamist. 

Koolimaja ja õueala iga ruutmeeter
saab tähenduse ja täidab rolli õpilase

arengu toetamisel.

Õppekeskkonna planeerimine koos perede
ja meie spetsialistidega toetab õpilase

võimalikult iseseisva toimetuleku õppimist.

Õpilaste heaolu ja arendamise jaoks rajame

füsioteraapia toa ja teraapiabasseini, soolakambri,

tunnetustoa ning sisehoovi aianduse nurga.

Koduklassidele lisaks toetavad õppetööd kodunduse

ja õppeköögi ruum, kunsti ja käsitöö ruum ning

individuaalsete teraapiate toad.

Kogukonna iga liige
panustab oma teadmiste ja

kogemustega.

Kõik õpivad koos -

üksteiselt õppides ja

üksteist toetades.

Meie erilisus
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Kogukondlikkus võimaldab

integreerida kõikide liikmete

parimad teadmised, asjakohased

kogemused ja tutvused.

Üheskoos teenuse välja arendamine

loob kõik eeldused tugevaks

stardipositsiooniks ja

õnnestumiseks.

Meie tugevused
kogemus kooli ja õppesuundade asutamisega

kogemus kooli arendamise ja eestvedamisega

tähtajatu tegevusluba.

Tartu Luterlik Peetri kool on usaldusväärne ja end
tõestanud haridusasutus, kellel on:

kogemus ja teadmised oma laste vajadustest ja

eripäradest

kogemused ja teadmised tugisüsteemi nii

tugevuste kui ka kitsaskohtadega.

Karolini kooli eestvedajad on ühtlasi lapsevanemad,
kellel on: 

haridusvaldkonnast

sotsiaalvaldkonnast

ettevõtluse ja startup valdkonnast
turundusvaldkonnast.

TLPK ja Karolini kooli algatusmeeskond koondab
kogemused: 

KOOL

PERED

VALDKONNAD
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Kooli käivitamine ja käimas hoidmine eeldab hulga ressursse. Suuremat tuge

vajavate laste jaoks tuleb kooli hoone vastavalt kohandada ja spetsiaalselt

sisustada. Integreerituse tagamiseks tuleb koolil värvata rida erispetsialiste.
Meie ressursid

TLPK RIIK  / HTM PERED

Hoone arendus, 

 teenuse sisuline

ettevalmistus ja

käivitus, sh

koostöölepped ja

turundus

Pedagoogilise

personali

tööjõukulud,

hoone

ülalpidamiskulud;

pilootprojekti

toetus

Sotsiaalvaldkonna

teenuste

integratsioon
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TOETAJAD?

Koolimaja

sisustus, õppe- ja

abivahendid;

Karolini kooli

toetusfond

TARTU  LINN?



Aidates füsioteraapia ruumi sisustamisega ;)Aidates füsioteraapia ruumi sisustamisega ;)

Aidates hankida vajaminevaid seadmeid või vahendeidAidates hankida vajaminevaid seadmeid või vahendeid

Aidates koguda annetusi Karolini kooli toetusfondiAidates koguda annetusi Karolini kooli toetusfondi

Annetades ise Karolini kooli toetusfondiAnnetades ise Karolini kooli toetusfondi

Levitades head sõna, aitamaks jõuda teenust vajavateLevitades head sõna, aitamaks jõuda teenust vajavate

peredeni ning potentsiaalse personali ja toetajateniperedeni ning potentsiaalse personali ja toetajateni

Kuidas saab LCE panustada?

luterlik.edu.ee/karolini-kool/vajalikud-vahendid

luterlik.edu.ee/karolini-kool/karolini-kooli-toetusfond



Kontakt ja lisainfo

Monika Õun

Eestvedaja 

karolin@luterlik.edu.ee 

Tarvo Siilaberg

TLPK direktor

tarvo@luterlik.edu.ee

Õilme Saks

TLPK Karolini kooli õppejuht

oilme@luterlik.edu.eewww.luterlik.edu.ee/karolini-kool

TLPK 
Karolini kool

mailto:karolin@luterlik.edu.ee

