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Vajangu Põhikooli arenguvestluste läbiviimise korra õiguslikuks aluseks on Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 37 lg 5
Arenguvestluse läbiviimise põhjendus




Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajadusel kohandavad
õpet õpilase individuaalsete vajaduste ja võimete järgi.
Arenguvestlust läbi viies on võimalik selgitada lastevanematele kooli põhimõtteid,
kuulata vanemate soove ja ootusi kooli tööks lapsega.
Arenguvestluse läbi saavad tagasisidet kõik osapooled: õpetaja, laps/õpilane ja lapse
vanem.

Arenguvestluse mõiste
Arenguvestlus on regulaarne, hästi ette valmistatud vestlus, kus arutatakse lapse/ õpilase
arengut ja tulevikuplaane lapse/õpilase, lapsevanema ja õpetaja vahel.
Arenguvestluse eesmärgid







Kooli ja kodu vahelisele usalduse ja mõistvate suhete loomine.
Ühiste eesmärkide püstitamine lapse/õpilase arengu toetamiseks.
Lapse/õpilase püüdluste ja arengu toetamine, enesehinnangu tõusule kaasa aitamine.
Keerukamate õppimis- ja käitumisraskuste ennetamine.
Välja selgitada lapsevanema ootused lasteaia /kooli suhtes ja arengus.
Ergutada lapsevanemaid aktiivselt osalema kodu ja kooli vahelises koostöös,
tunnetama ühisvastutust lapse/õpilase arengu eest.

Arenguvestluse läbiviimise kord









Õpilase/ lapse arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord
õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja
arengueesmärkides.
Arenguvestlusel osalevad õpilane /laps, klassijuhataja/lasteaiaõpetaja ja õpilase
vanem.
Kui kool ei ole saanud õpilase/lapse vanemaga kontakti, et leppida kokku
arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele
kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest kohalikku omavalitsust.
Vajaduse korral kaasatakse arenguvestlusesse ka teisi koolitöötajaid ning õpilase/lapse
elukohajärgse vallavalitsuse esindajaid.
Arenguvestluse aja kokkuleppimiseks edastab kool lapsevanemale kutse (Lisa 1).
Arenguvestluse läbiviimisel on aluseks eneseanalüüsi kokkuvõte (Lisa 2), (Lisa3),
mille laps/ õpilane saab kätte enne arenguvestlusele tulekut.








Õpilane/laps tuleb arenguvestlusele täidetud eneseanalüüsi kokkuvõttega, mille
alusel vestlus toimub.
Õpilase eneseanalüüsi tulemused ja arenguvestluse kokkuvõte on konfidentsiaalsed ja
ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.
Arenguvestluse pikkuseks on üldjuhul 45 min, laps/ õpilane räägivad ajast 80 %,
klassijuhataja 10 %, lapsevanem 10%.
Arenguvestluse lõppedes allkirjastatakse arenguvestluse kokkuvõte (Lisa 4) kõikide
vestlusest osavõtjate poolt ja paljundatakse igaühele koopia.
Õpilase lahkumisel koolist kehtivad edasi kõik arenguvestlust puudutavad
konfidentsiaalsuse nõuded.
Arenguvestluse tulemus ei mõjuta õpilase hindeid.

