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Kinnitatud   
Haridus- ja Noorteameti   peadirektori 
29.04.2021 käskkirjaga nr 1.1-1/21/91 

 
 
Keelekümblusprogrammiga liitumine ja keelekümblusprogrammi laienemine  
 

Keelekümblusprogrammiga liitumiseks valib haridusasutus keelekümbluse mudeli.  
Keelekümblusprogrammi laienemine keelekümblusasutuses on uue mudeliga liitumine.  
 
Haridusasutuste keelekümblusprogrammiga liitumise ja keelekümblusprogrammi laienemise  
protsessi koordineerib Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo (edaspidi büroo). 
 
 

1. Haridusasutuse tegevused  
 
1.1. on tutvunud ja arvestab keelekümblusprogrammi strateegiaga; 
1.1.1. on teinud otsuse keelekümblusprogrammiga liitumise või keelekümblusprogrammi 

laienemise kohta; 
1.1.2. on valinud keelekümblusprogrammi mudeli, mis määratleb õppijate ajalise kokkupuute 

omandatava keele ehk sihtkeelega, keeleõppe intensiivsuse ja osakaalu õppes; 
 

1.2. esitab vabas vormis põhjendustega sooviavalduse keelekümblusprogrammiga liitumiseks 
büroo keelekümbluse peaspetsialistile hiljemalt 20. märtsiks; 

1.2.1. kinnitab kvalifikatsioonile vastavate õpetajate olemasolu ja võimaldab neil osaleda 
valdkondlikel koolitustel, nõustamistel, võrgustikutegevustes; 

1.2.2. kinnitab keelekümbluse koordinaatori, kes on asutuses keelekümblusvaldkonna 
koordineerijaks ja kontaktisikuks; 

 
1.3. tutvustab liitumisvisiidil keelekümbluse tulevikuplaane ja korraldab võimaluse vaadelda 

keelekümblusrühmade või -klasside õppetegevusi ja õppekeskkonda; 
 
1.4. esitab liitumisdokumendid büroo juhatajale (vt punkt 3). 
 
 

2. Büroo tegevused  
 
2.1. Haridusasutusele on liitumisprotsessis partneriks keelekümbluse peaspetsialist, kes: 
2.1.1. annab tagasiside sooviavaldusele;  
2.1.2. annab tagasiside liitumisvisiidi tulemuste kohta; 
2.1.3. teeb ettepaneku esitada liitumisdokumendid sooviavalduse ja visiidi tulemuste põhjal; 
2.1.4. võtab liitumisdokumendid vastu ja annab asutusele tagasisidet nende kohta 14 tööpäeva 

jooksul. 
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2.2. Büroo moodustab peaspetsialistidest kolmeliikmelise liitumiskomisjoni, kes: 
2.2.1. töötab haridusasutuse keelekümblusprogrammiga liitumise ja laienemisega seotud 

dokumendid läbi 10 tööpäeva jooksul nende esitamisest; 
2.2.2. teeb otsuse haridusasutuse keelekümblusprogrammiga liitumise või laienemise kohta; 
2.2.3. otsustab muud haridusasutuse keelekümblusprogrammiga liitumise või laienemisega ja 

komisjoniga seotud tegevused. 
 
2.3. Keelekümbluse peaspetsialist edastab haridusasutusele komisjoni otsuse haridusasutuse 

keelekümblusprogrammiga liitumise või laienemise kohta. 
 
 

3. Dokumentide esitamine keelekümblusprogrammiga või 
keelekümblusprogrammi uue mudeliga liitumiseks 

 
3.1. Haridusasutus esitab direktori poolt allkirjastatud liitumisdokumendid digikonteineris: 

1) asutuse taotlus (Lisa 1); 
2) asutuse hoolekogu/nõukogu kooskõlastus (Lisa 2); 
3) asutuse pidajajaks oleva vallavalitsuse /linnavalitsuse või omaniku nõusolek (Lisa 3); 
4) avatava rühma või klassi õpetajate kvalifikatsiooni andmed (Lisa 4). 

 
3.2. Liitumisdokumendid esitatakse büroo juhatajale hiljemalt 20. oktoobriks käesoleval 

aastal. 
 
 

4. Haridusasutuse keelekümblusprogrammist väljaastumine ja väljaarvamine 
 

4.1. Keelekümblusprogrammist väljaastumine toimub asutuse sooviavalduse alusel ja asutuse 
pidajajaks oleva omavalitsuse või omaniku nõusolekul. 

 

4.2. Kui liitunud haridusasutus ei ole avanud kolmel järjestikusel aastal ühtegi 
keelekümblusrühma või -klassi, siis arvatakse asutus keelekümblusprogrammist välja ja 
teavitatakse sellest asutust ning asutuse pidajajaks olevat omavalitsust või omanikku. 

 


