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Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna statuut 

 

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna konkursiprotsessi koordineerib Haridus- ja Noorteameti 
mitmekeelse õppe büroo. 

1. Kvaliteediauhinna konkursi väljakuulutamine ja konkursil osalemine 

1.1. Haridus- ja Noorteameti (edaspidi Harno) mitmekeelse õppe büroo (edaspidi büroo) kuulutab 
keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna konkursi välja Harno kodulehel ja saadab 
keelekümblusasutustele üleskutse konkursil osalemiseks. 

1.2. Kvaliteediauhinnale saavad kandideerida haridusasutused, kus on 
keelekümblusprogrammi rakendatud vähemalt kolm järjestikust õppeaastat enne 
kandideerimisaastat.  

1.3. Kvaliteediauhinna saanud haridusasutusel on õigus uuesti auhinnale kandideerida viie 
aasta pärast. 

2. Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind 

2.1. Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga 
liitunud haridusasutust, kus on toimunud keelekümblusprogrammi rakendamisel märgatav 
areng. 

2.2. Kvaliteediauhinnad antakse üldjuhul välja igal aastal. 

2.3. Keelekümblusasutust tunnustatakse kvaliteeditöörühma otsuse alusel kas: 

2.3.1. täieliku kvaliteediauhinnaga „Keelekümblusasutus (aasta)“ või 

2.3.2. valdkondliku kvaliteediauhinnaga: 
2.3.2.1. „Keelekümblusasutus (aasta) valdkonnas eestvedamine ja juhtimine“; 
2.3.2.2. „Keelekümblusasutus (aasta) valdkonnas personalijuhtimine“; 
2.3.2.3. „Keelekümblusasutus (aasta) valdkonnas koostöö huvirühmade ja partneritega“; 
2.3.2.4. „Keelekümblusasutus (aasta) valdkonnas ressursside juhtimine“; 
2.3.2.5. „Keelekümblusasutus (aasta) valdkonnas õpetus ja kasvatus“. 

2.4. Kvaliteediauhind koosneb keelekümbluse tunnistusest ja tunnusmeenest. 

2.5. Edasise arengu toetamiseks eraldatakse auhinna pälvinud asutusele tegevustoetus, mis 
makstakse välja kolme nädala jooksul auhinna kätteandmisest. 

2.6. Auhinna pälvinud avalikustatakse Haridus- ja Noorteameti kodulehel https://harno.ee/. 
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3. Kvaliteediauhinnale kandideerimise dokumendid 

3.1. Kandideerimiseks esitab haridusasutus: 

3.1.1. vabas vormis sooviavalduse; 

3.1.2. enesehinnangu asutuse tööle – enesehinnangu koostab asutus dokumendi 
„Keelekümbluskvaliteedi hindamine, enesehindamise tabel“ 1 alusel; 

3.1.3. motivatsioonikirja – kokkuvõtvad põhjendused, miks asutus peab end 
kvaliteediauhinna vääriliseks ja kuidas asutuses järgitakse keelekümblusprogrammi 
strateegiat;  

3.1.4. haridusasutuse pidaja soovituse – soovitus sisaldab hinnangut hallatava asutuse 
tugevuste ja väljapaistvalt heade näitajate kohta nii keelekümblusprogrammi rakendajana kui 
ka keelekümbluse põhimõtete ja heade tavade levitajana. 

3.2. Haridusasutus saadab kandideerimise dokumendid hiljemalt konkursi üleskutses näidatud 
esitamise tähtaegadel etteantud e-posti aadressile.  

3.3. Büroo korraldab kandideerimisavalduse esitanutele soovi korral seminari, et toetada 
keelekümblusasutusi kandideerimisprotsessi jooksul. 

4. Kvaliteeditöörühma moodustamine ja tööülesanded 

4.1. Büroo moodustab kvaliteediauhinnale kandideerinud asutuste keelekümbluskvaliteedi 
hindamiseks vähemalt viieliikmelise töörühma, kuhu kaasatakse büroo peaspetsialistid ja 
vajadusel partnereid.  

4.2. Töörühm korraldab kvaliteediauhinna protsessi, sh lepib kokku asutuste visiitides 
(intervjuude põhiküsimused, õppekeskkonnaga tutvumise ülesanded, tagasisideringi temaatika, 
visiidi korraldamise ja dokumenteerimise põhimõtted) jm töörühma ülesannetes.  

4.3. Töörühm korraldab visiidid asutustesse jooksva aasta septembris-novembris.  

4.4. Töörühm lähtub tunnustamisotsuse tegemisel: 

4.4.1. haridusasutuse enesehinnangust (Keelekümbluskvaliteedi hindamine, enesehindamise 
tabel) ja motivatsioonikirjast; 

4.4.2. visiidi tulemustest haridusasutusse, kus vaadeldi erinevaid õppetunde/tegevusi ja 
asutuse füüsilist keskkonda, vesteldi asutuse juhtkonna (sh direktor, õppealajuhataja, 
programmi koordinaator), õpetajate ning (õpi)lastega;  

4.4.3. haridusasutuse pidaja soovitusest.  

4.5. Dokumente, visiite jm tegevusi analüüsitakse „Keelekümbluskvaliteedi hindamine, 
enesehindamise tabel“ alusel. 

4.6. Töörühm otsustab kvaliteediauhinnale kandideerivate haridusasutuste tunnustamise 
täieliku või valdkondliku auhinnaga vastavalt punktile 2.3. 

 

 
1 LISA 1 „Keelekümbluskvaliteedi hindamine, enesehindamise tabel“ 


