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ÕPILASEGA/LAPSEGA ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMISE  

KORD JA TINGIMUSED MÕNISTE KOOLIS 

 

 

Kehtestatud “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 37 lg 5 alusel arvestades § 37 

lg 3, lg 4 tulenevaid nõudeid. 

 

 
1. Arenguvestluse läbiviimise üldised eesmärgid 

1. Leida üksteise tundmaõppimise kaudu õpilase/lapse arenguks parimad tingimused ja  

võimalused. 

2. Toetada ühiselt õpilase/lapse motiveeritust. 

3. Saavutada õppekavas sätestatud pädevused. 

2. Loodetavad eesmärgid klassijuhatajale 

1. Saavutada õpilase/lapse ja lapsevanemaga parem usaldussuhe. 

2. Õppida õpilast/last ja lapsevanemat rohkem tundma, et mõista paremini õpilase/lapsega seotud 

probleeme. 

3. Välja selgitada lapsevanema ootused kooli, õpetaja ja oma lapse suhtes. 

4. Saada infot õpilase/lapse arenguks kodupoolselt loodud võimaluste ja tingimuste kohta. 

5. Saada teavet peresiseste suhete, väärtuste, materiaalsete võimaluste mõjust õpilase/lapse 

arengule. 

6. Mõista õpilase/lapse erivajadusi ja leida võimalusi tema toetamiseks lapsevanema ja õpilase 

enda abiga. 

7. Anda infot lapse toimetuleku kohta koolis/lasteaias. 

8. Saada teavet õpilase/lapse huvidest, harjumustest ja sõpruskonnast väljaspool kooli. 

9. Aidata kaasa õpilase/lapse enda poolt püstitatud eesmärkide saavutamisele. 

10. Saada tagasisidet oma senisele tegevusele. 

3. Loodetavad eesmärgid lapsevanemale 

1. Saada teada õpetaja nägemus ja arusaam lapse arengu kohta koolis/lasteaias. 

2. Tutvuda lapse õppimisvõimaluste ja -tingimustega koolis. 

3. Saada nõuandeid ja soovitusi lapsele soodsate arengutingimuste loomiseks kodus ning 

vajadusel erialaspetsialistide poole pöördumiseks. 

4. Leida võimalus rääkida probleemidest seoses lapsega. 
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5. Tutvuda õpetaja ootustega lapse ning lapsevanemaga koostöö suhtes. 

6. Saada infot lapse senise arengu ning tuleviku arenguvõimaluste kohta. 

7. Leida võimalusi oma lapse arendamiseks koostöös kooliga. 

4. Loodetavad eesmärgid õpilasele 

1. Arutleda oma võimaluste üle enda paremaks arendamiseks.  

2. Leida ja näha oma nõrku ja tugevaid külgi. 

3. Näha oma vanemaid uues situatsioonis - mina - lapsevanem – kool ja mõista sellest tulenevaid 

õigusi ja kohustusi.. 

4. Saada infot koostöövõimalustest lapsevanema ja õpetajaga. 

5. Arenguvestluste läbiviimise kord 

1. Arenguvestlus lapse ja lapsevanemaga toimub üks kord õppeaastas koolimajas. 

2. Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja/lasteaiaõpetaja. Lapsevanema soovi korral ja vajadusel 

võib kaasata vestlusele ka aineõpetajaid. 

3. Arenguvestluse läbiviimise vormiks on vestlus. 

4. Soovitavalt viibivad vestlusel laps ja lapsevanem koos. 

5. Kirjaliku kutse ja ettevalmistuslehe küsimustega lapsevanemale, mis aitab kohtumiseks 

valmistuda, koostab ja saadab lapsevanemale klassijuhataja/lasteaiaõpetaja. 

6. Arenguvestlustest teeb klassijuhataja/lasteaiaõpetaja kirjaliku kokkuvõtte hiljemalt õppeaasta 

lõpuks. 

7. Arenguvestluse läbiviimisest teatab klassijuhataja/lasteaiaõpetaja õpilasele/lapsele ja 

lapsevanemale vähemalt 10 päeva enne selle toimumist. 
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KÜSIMUSED TEIE LAPSE ARENGUVESTLUSEL  
 
1. Mida Teie laps kodus koolist räägib? 

2. Millise meeleoluga tuleb Teie laps hommikuti kooli? 

3. Millised probleemid on tekkinud koolipäeva jooksul? 

4. Millega tegeleb Teie laps väljaspool kooli? 

5. Kui kaua valmistub Teie laps järgmiseks koolipäevaks? 

6. Kui palju aitate Teie oma last õppimisel? 

7. Mida Te soovita, et Teie laps saavutaks õppimises, elus? 

8. Kuidas Te aitate oma lapsel koolimuredega toime tulla? 

9. Millised on Teie ja Teie lapse ootused kooli suhtes? 

10. Mida Teie teete oma lapse arendamiseks? 

11. Milliseid probleeme on Teil seoses kooliga ette tulnud? 

12. Milliseid lahendusi Te neile probleemidele näete? 

13. Miks võiks koolis olla Teie arvates teisiti? 

14. Mida mina saaksin teha õpetajana teistmoodi, et saavutada oma töös paremaid tulemusi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄIDISKÜSIMUSTIK 
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TEADE LAPSEVANEMALE 

 

 

Lugupeetud …………………………………..vanematega 

 

Alates käesolevast õppeaastast toimuvad meie klassis kõigi laste lastevanematega 

arenguvestlused. 

 

Arenguvestluse eesmärgiks on: 

• anda ja saada individuaalset tagasisidet Teie lapse kohta 

          • luua koostöös lapse, lapsevanemate ja õpetajaga parimad võimalused teie                              

lapse arenguks 

 

Ootan teid koos  ……………………… (kuup)         .……………….(kellaaeg) 

         ………………………. klassis. 

Varuge aega umbes üks tund. 

 

Vestluse sujuvamaks laabumiseks tutvuge ettevalmistuslehel olevate küsimustega. 

 

Juhul, kui nimetatud aeg Teile ei sobi, palun võtke ühendust tel………………… 

 

Teiega kohtumist oodates 

 

 

klassijuhataja …………………………….. 

          


