Oru Põhikooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

KEHTESTATUD põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lg 1 alusel
Oru Põhikooli direktori 15.01.2015 käskkirjaga nr k-ü 3/105

1. Üldsätted
1.1. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta
jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu
eesmärkides.
1.2. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja vanem (või vanemad).
1.3. Arenguvestluse eesmärgiks on kooli ja kodu koostöös õpilase arengu igakülgne
toetamine, sealhulgas õppekavas märgitud oskuste ja pädevuste saavutamine.
1.4. Arenguvestluse kaudu:
1.4.1. suunatakse õpilane ise oma käitumist ja tegevust analüüsima, hindama,
eesmärgistama;
1.4.2. suunatakse õpilast sihipäraselt tegevusi kavandama;
1.4.3. õpetatakse õpilast ise otsustama ja vastutama;
1.4.4. aidatakse õpilasel saavutada adekvaatset enesehinnangut ja väärikustunnet;
1.4.5. luuakse ja hoitakse häid suhteid kooli, õpilase ja lapsevanema vahel.
1.5. Arenguvestlusel räägitu ning vestluse käigus tehtud märkmed on konfidentsiaalsed ja
neid ei tohi avaldada ilma osapoolte eelneva nõusolekuta.
2. Arenguvestluste korraldamine
2.1. Arenguvestluse läbiviimise eest õpilasega vastutab klassijuhataja.
2.2. Arenguvestluse läbiviimisse võib vajadusel kaasata aineõpetajaid ja tugispetsialiste
(sotsiaalpedagoog, eripedagoog-logopeed).
2.3. Arenguvestlused viiakse üldjuhul läbi II ja III õppeveerandi jooksul.
2.4. Arenguvestluse võib vajadusel ja olukorrast tingituna läbi viia mitmeosalisena.
2.5. Arenguvestluse orienteeruv pikkus on 45 minutit.
3. Arenguvestluste ettevalmistamine ja dokumenteerimine
3.1. Arenguvestluse toimumise kuupäev ja kellaaeg tuleb klassijuhatajal vanema ja
õpilasega kokku leppida kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (paberkandjal,
e-kirjana või e-koolis).

3.2. Klassijuhataja edastab õpilasele ja vanemale vähemalt nädal enne arenguvestluse
toimumise aega tutvumiseks arenguvestlust toetava küsimustiku (paberkandjal, ekirjana või e-koolis).
3.3. Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku
arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele
kokkulepitud ajal, kaasatakse sotsiaalpedagoog, kes korraldab edasise tegevuse lapse
õiguste kaitseks.
3.4. Arenguvestlus tuleb dokumenteerida. Arenguvestlus on dokumenteeritud, kui:
3.4.1. kõik arenguvestlusel osalenud isikud on allkirjastanud täidetud küsimustiku või
3.4.2. arenguvestluse toimumise ning sõlmitud kokkulepete ja püstitatud eesmärkide
kohta on koostatud protokoll, millele on alla kirjutanud arenguvestluse
osapooled.
4. Arenguvestluste läbiviimine
4.1. Arenguvestlus täidab eesmärgi, kui vestlusele tullakse ettevalmistunult, osapooled on
vestluseks positiivselt meelestatud.
4.2. Esmakordse arenguvestluse korral
korraldamise tingimusi ja korda.
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4.3. Klassijuhataja veendub vestluse käigus, et sõlmitud kokkulepped ning püstitatud
eesmärgid on ühtviisi arusaadavad ja aktsepteeritavad kõikidele osapooltele.
4.4. Kui arenguvestluse käigus ilmneb probleem, mis nõuab kiiret lahendamist, siis sellest
tuleb õppealajuhatajat või direktorit teavitada koheselt arenguvestluse toimumise
järel.
4.5. Läbiviidud arenguvestluste kohta edastatakse klassijuhataja poolt kokkuvõte kooli
direktorile nädal pärast viimase arenguvestluse toimumist kuid mitte hiljem kui 10.
mail.
4.6. Kokkuvõttes direktorile näidatakse toimunud arenguvestluste arv, kellega ja mis
põhjusel jäi arenguvestlus läbi viimata ning kirjeldatakse koolile tehtud ettepanekuid.
4.7. Õpilasel ja vanemal on õigus anda kooli direktorile tagasisidet arenguvestluse käigu
kohta kas suuliselt või kirjalikult.
5. Lõppsätted
5.1. Direktorile võib teha ettepanekuid arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra
täpsustamiseks või muutmiseks.
5.2. Vajadusel vaadatakse Oru Põhikooli arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord
üle kooli juhtkonna poolt ning viiakse sisse parandused.
5.3. Oru Põhikooli arenguvestluste tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades
selle enne arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule ja hoolekogule.

