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ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
ARENGUVESTLUSE SISU
Arenguvestlus on lasteaia ja vanemapoolne usalduslik dialoog, mille keskmes on laps.
Arenguvestlus on hästi ettevalmistatud tegevus kus arutatakse läbi lapse arengu eeldatavad
tulemused ning lepitakse kokku eesmärgid ja tegevused tulevaseks perioodiks.
Arenguvestlus on õpetaja, teiste rühmatöötajate ja lapsevanema panus lapse arengusse.
Arenguvestluse käigus tehakse kokkuvõtteid, seatakse uusi sihte ja eesmärke, valitakse vahendeid ja
kujundatakse paremaid koostöösuhteid.
ARENGUVESTLUSE LÄBIVIIMINE
1. Arenguvestlused viiakse läbi vähemalt üks kord õppeaasta jooksul. Läbiviimise kuupäeva
lepivad personaalselt lapsevanemaga kokku õpetajad.
2. Läbiviimise vormiks on küsimused vanemale ja vestlus – optimaalne aeg 30-45 minutit.
3. Vajadusel võib arenguvestlust korraldada ka sagedamini, mil määratakse lühem arenguperiood.
4. Arenguvestlused on valdavalt kahepoolsed: rühmaõpetaja-lapsevanema(te) vaheline kontakt.
Arenguvestluse läbiviimise keskmes on laps, kelle areng turvalises keskkonnas ning elamine
kindlas rütmis on olulised ka lapsevanemale ja lasteaiaõpetajale.
Lapsevanema soovil võib arenguvestlusel osaleda ka laps.
5. Arenguvestluse läbiviimise kellaajad on tööpäeva jooksul kella 8:00-18:00 vastavalt
lapsevanema(te) soovile. Pärast tööpäeva lõppu (hiljem kui kell 18:00) arenguvestlusi läbi ei
viida.
6. Vestlused toimuvad lasteaia ruumides, mis on piisavalt eraldatud ja kus ei viibi kõrvalisi
isikuid. Arenguvestlust juhib rühmaõpetaja, kes kaasab vajadusel teisi rühmatöötajaid.
7. Kogu vestluse käigus saadud info on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele
isikutele.
8. Arenguvestluse kokkulepped kehtivad kuni järgmise arenguvestluseni.
9. Kõik vestluse tulemused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse rühmaõpetaja ning
lapsevanema poolt.
10. Rühmaõpetaja vahetumisega jäävad kõik seni tehtud kokkulepped kehtima kuni järgmise
arenguvestluseni ning ka uus õpetaja on kohustatud neid järgima.
11. Muukeelse lapse jaoks tehakse vajadusel arenguvestluse individuaalne kava, kus osalevad
direktor, eripedagoog/logopeed, rühmaõpetaja ning lapsevanem.
Lasteaed toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret keele ja kultuuri tutvustamisel ning
eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. Teisest keelekeskkonnast lastega suheldakse eesti keeles. Eesti
keele õppimine toimub igapäevaste tegevuste ja suhtlemise käigus. Vajadusel antakse lapsele
individuaalset tuge või kohandatakse tegevusi.
ARENGUVESTLUSE EESMÄRGID
 aidata kaasa lapse arengule ning jõukohastada lasteaia õppekava läbimist;
 kavandada mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu toetamiseks;
 ennetada tekkida võivaid probleeme lapse käitumises ning üldises arengus;
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suunata laps vajadusel erispetsialistide juurde;
suunata last iseennast jälgima ja eesmärke püstitama;
toetada sujuvat üleminekut kooli;
anda ühine panus lapse arengusse;
saada vastastikust tagasisidet lapse arengu toetamiseks.



Lapse arengu hindamisel ja analüüsimisel kogutud informatsiooni saab :
– jagada vajadusel erispetsialistidega;
– jagada lapsevanematega;
– jagada lapsega (edusammud arengus);
– kasutada tegevuste planeerimisel ja õppekava arendustöös;
– lapse individuaalsel arendamisel.
TAGASISIDE ANDMINE
Lapsevanemale antav tagasiside on oluline edaspidiste tegevuste ja arenguvestluste kavandamisel.
Tagasiside on hinnanguvaba – alati suunatud tulemustele, mitte lapsele.
PÄRAST ARENGUVESTLUST
Vestluse osapooled (õpetajad ja lapsevanemad) allkirjastavad vestluse tulemused, kinnitades, et nad
on kokkulepetest selgelt aru saanud.
Lapsevanemal on õigus (nõudmisel) saada vestluse kokkuvõttest koopia.
ARENGUVESTLUSE ARUANDED
Läbiviidavad arenguvestlused dokumenteeritakse, aruanne lisatakse lapse arengumappi.
Arenguvestluse tulemused (paberkandjal) on avalikustatud ainult osapooltele ja säilitatakse lapse
lasteaias käimise jooksul tema arengumapis.
LASTE LIIKUMINE
Kui laps saabub teisest lasteaiast, viiakse kuue kuu möödudes lapsevanemaga läbi mittekorraline
arenguvestlus.
APELLATSIOONI ESITAMINE
Lapsevanemal on õigus esitada 10 päeva jooksul pärast arenguvestlust lasteaia direktorile
apellatsioon. Apellatsioon vaadatakse läbi kümne päeva jooksul.
LAPSE LAHKUMINE LASTEAIST
Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed ega kuulu kolmandatele isikutele avaldamiseks.
Lapse lahkumisel lasteaiast kehtivad edasi kõik arenguvestlust puudutavad konfidentsiaalsuse
põhimõtted.
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