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RANNU KOOLI ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED 

JA KORD  

 

1. EESMÄRGID  

Üldised:  

 Leppida kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.  

 Anda tagasisidet õpitulemustest ja käitumisest.  

 Aidata kaasa õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemisele.  

Õpetajale:  

 Anda vanemale infot lapse toimetuleku kohta koolis.  

 Saada infot, kuidas last kodus arendatakse ja toetatakse.  

 Selgitada välja vanema vajadused lapse arengu toetamise suhtes.  

 Saavutada lapsevanemaga usaldussuhe.  

 Olla kursis lapse huvide ja harjumustega väljaspool kooli.  

 Aidata kaasa õpilase enda püstitatud eesmärkide saavutamisele.  

 Suunata õpilast ise analüüsima, hindama ja kavandama oma tegevust.  

 Aidata õpilast edasise haridustee planeerimisel. 

 Saada oma tegevusele tagasisidet.   

Õpilasele:  

 Seada endale jõukohased eesmärgid ning leppida kokku, millist toetust vajab nende 

elluviimisel.  

 Saada tagasisidet oma tegevuse kohta.  

 Teada oma tugevusi ning arvestada neid eesmärkide seadmisel.  

 Osata analüüsida oma võimeid, seda ka kutsevaliku tegemisel.  

 Olla paremas koostöös õpetajatega.  

 

2. LÄBIVIIMISE TINGIMUSED JA KORD  

 Arenguvestluse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastustab klassijuhataja. 

 Arenguvestlus toimub vähemalt üks kord õppeaastas ning esimene arenguvestlus viiakse läbi 

käimasoleva õppeaasta detsembri lõpuks.  

 Arenguvestlust viib läbi klassijuhataja.  
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 Arenguvestlused toimuvad koolimajas eelnevalt kokkulepitud ajal.  

 Erijuhtumitel, distantsõppe korral õppekava üldosas sätestatud tähenduses, võib 

arenguvestluse läbi viia veebikeskkonnas. 

 Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem. Vajaduse korral 

kaasatakse teisi koolitöötajaid. Arenguvestlusest teeb klassijuhataja kirjaliku 

kokkuvõtte, mille kinnitavad klassijuhataja, lapsevanem ja õpilane allkirjaga.  

 Arenguvestluste toimumise kontrolli teostab õppealajuhataja.  

 Õppeaasta lõpus esitab klassijuhataja õppealajuhatajale arenguvestluste kokkuvõtva 

aruande. 

 Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku 

arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele 

kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust, kes 

korraldab vajaduse korral lapse õiguste kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamise.  

 Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja 

ei kuulu ilma täiendava vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele 

isikutele. Kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses sätestatud 

korrale.  
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Lisa 1 

ARENGUVESTLUSE  KOKKUVÕTE  

ÕPILANE:   

                    

VANEM(AD):   

                          

  

VESTLESIME  TEEMADEL:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

  

KOKKULEPPED /  PÜSTITATUD EESMÄRGID:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Õpilane:  

  

Allkiri: ____________________  Kuupäev: ____________________  

Lapsevanem: 

 

Allkiri: ____________________  Kuupäev: ______________  

Õpetaja:  

  

Allkiri: ____________________  Kuupäev: ______________  
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Lisa 2 

KLASSIJUHATAJA ARENGUVESTLUSTE ARUANNE 

Käesoleval õppeaastal (õppeaasta) viisin läbi arenguvestluse .... klassi   (arv) õpilasega 

Arenguvestlus jäi läbi viimata järgmiste õpilastega: 

Õpilase nimi Põhjus 

  

 

Klassijuhataja hinnang arenguvestlustele, ettepanekud koolile:  

.....................................................................................................................................................

Klassijuhataja nimi ja allkiri 

Kuupäev  

 


