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ÕPILASTEGA ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMISE KORD LÜGANUSE KOOLIS

1.ÜLDSÄTTED
1.1.Arenguvestlus on õpilasega üks kord aastas toimuv individuaalne
vestlus, mille eesmärgiks on õpilase arengu toetamine ja vastastikuse tagasiside saamine.
Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja.
1.2.Arenguvestluste protsessi koordineerib õppealajuhataja
1.3.Arenguvestlusel osalevad klassijuhataja, õpilane ja alla 18-aastase õpilase korral ka
lapsevanem. Vajaduse korral kaasatakse ka teisi koolitöötajaid ja tugispetsialiste, kui õpilane või
tema vanem on andnud selleks nõusoleku.
2.ARENGUVESTLUSEST TEATAMINE
2.1.Arenguvestluse läbiviimise aja lepib klassijuhataja kokku õpilasega ja annab sellest vanemale
teada e-kirja või kirjaliku teatise teel (LISA 1).
2.2.Vanem annab e-kirja või teatise kaudu teada, kas ta on pakutud ajaga nõus. Mittenõustumise
korral määrab klassijuhataja arenguvestluseks uue aja.
3.ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMINE
3.1.Kaks nädalat enne arenguvestlust annab klassijuhataja õpilasele täitmiseks
eneseanalüüsiankeedi või küsimustiku ning lisab selle pärast vestlust õpilase arengumappi.
3.2.Klassijuhataja võib õpilase eneseanalüüsiks koostada ankeedi ise.
3.3.Enne arenguvestlust tutvub klassijuhataja õpilase eneseanalüüsiga.
3.4.Õpilase eneseanalüüsi tulemused ja vestluse käigus teatavaks saanud informatsioon on
konfidentsiaalsed ning ei kuulu vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele
isikutele.
3.5.Arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsiooni edastab klassijuhataja
õppealajuhatajale või direktorile.
3.6.Arenguvestlus toimub privaatses ruumis.
3.7.Arenguvestluse alguses tutvustab klassijuhataja arenguvestluse protseduurireegleid.
3.8.Arenguvestluse toimumist kinnitavad osapooled allkirjaga vastaval blanketil (LISA 2), mis
säilitatakse õppeaasta lõpuni ja esitatakse õppealajuhatajale.
4. LÕPPSÄTTED
5. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne
arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

Kinnitatud direktori 17.12.2018.a. käskkirjaga nr 14

LISA 1
TEATIS LAPSEVANEMALE
Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusele §37 lg 5 ja lg 6 korraldab kool õpilase
arengu toetamiseks temaga vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestluse, kus
osalevad õpilane, klassijuhataja ja alla 18-aastase õpilase puhul tema vanem, ning
selle põhjal lepitakse kokku edasine õpe ja arengu eesmärgid.
Õpilase nimi: __________________________________________________________________________
Arenguvestluse kuupäev _______________________________, kellaaeg __________________________

Palun andke teada, kas teile sobib pakutud aeg.

Sobib
Ei sobi
Mittenõustumise põhjendus:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Klassijuhataja
…………………………………….

Kuupäev

Lapsevanem
………………………………….

Kuupäev
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LISA 2
ARENGUVESTLUSE TOIMUMISE ALLKIRJASTAMISE LEHT
Õpilase nimi

Vestluse

Õpilase allkiri Klassijuhataja

toimumise Vanema allkiri
aeg

allkiri

Märkused

