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Eesti keele lisaõpe ja eestikeelse õppetöö 
jõustamine

Haridus- ja Teadusministeerium on korrastamas toetuste taotlemise süsteemi

1. Määrus: keelekümblusprogramm (vähemalt 60% õppetöö mahust on eesti keeles) 

2. Toetuste käskkiri:

1) koolid, kus mõnes klassikomplektis toimub vähemalt 40% õppetööst eesti keeles

2) uus-sisserändaja toetus (ei ole UA märkega).

• üks õpilane = üks toetus 

• eestikeelse aineõppe mahu jälgimine (40%, 60%)

• minister kinnitab toetuste summad üheks kalendriaastaks

• projektil „Professionaalne eestikeelne lisaõpetaja põhikoolis“ omaette toetus, ei märgita



Korralduslikud täpsustused 

• kõikide taotluste tähtaeg 1. veebr, sel aastal 18. aprill (keelekümblus 05.mai)

• uus tabel (! kindlasti ainult 10.11.2021 seisuga EHISe alusel)

• toetuste summad jäid samaks

• 40% ja 60% eristamine (edaspidi ka EHISes)

• komisjon => protokoll => ülekanne KOVle

• sisuline tagasiside aruandevormide kaudu 15.01.2023

• eestikeelse õppetöö kvaliteedi tagamine - kõigil samad tingimused – taotleja peab 
tõendama (erinevad viisid on  aktsepteeritud)

• mõistame, et iga uuendus vajab esialgu komisjoni mõistlikku lähenemist 

• www.hm.ee/et/keeleõppetoetused

http://www.hm.ee/et/keeleõppetoetused


Kool on programmiga liitunud ja õppetöös kasutatakse 

keelekümblusprogrammi mudeleid.

Kõikidel mudelitel on eestikeelse õppetöö maht mudeli 

rakendamise perioodil vähemalt 60%:

• varajane           (1.- 9. kl)

• hiline                (5. või 6.kl – 9.kl)

• kahesuunaline (1.- 9. kl)

Kool on liitunud võrgustikuga, tingimused on täidetud:

• EHISe märge õpilasel 10.11.2021

• rakendatakse programmi mudeleid (tagatud vähemalt 60% 

eestikeelse õppe mahu mudeli rakendamise aastate 

jooksul)

• õpetajate kvalifikatsioon vastab tingimustele (eesti keel 

emakeelena või C1)

• esitada ainult õpilaste arvud tabelis

Keelekümblusprogramm



• taotlus üheks kalendriaastaks = toetus üheks kalendriaastaks

• pearaha 2022. aastal sama mis keelekümblusprogrammis

• õpilase märge EHISes 10.11.2021 

• lisada õpetajate kvalifikatsiooni ja keeleoskuse kinnitused

• lisada väljavõtted eesmärgistatud eesti keele õppest (arengukava, 

õppekava, tunnijaotusplaan – eesmärgid, klassides, ained jms)

• kui kool kuulub keelekümblusprogrammi võrgustikku, kuid ei rakenda 

keelekümblusprogrammi mudeleid ja eestikeelse õppetöö maht klassis 

on alla 60%, tuleb esitada taotlus lähtudes vähemalt 40% eestikeelse 

õppetöö korraldamise alustest

40% eestikeelne õpe klassis 



• 2 korda aastas – kevadel ja 20. oktoobriks (samas tabelis 

sügisel lisandunud õpilased lahtris „Täiendav taotlus“)

• esimest korda laieneb ka vene õppekeelega koolis õppivale 

uus-sisserändajale eesti keele õppe toetuseks

• emakeel on EHISes märgitud eesti keelest erinev

• 1-2 õpilast = 1000€ aastas (summa sisestada Excelis käsitsi), 

alates 3. õpilasest 400

Uus-sisserändaja (1-3 aastat)

• EHISes märge 10.11.2021 + märge

rakendatud lisategevuste kohta

• õpetaja kvalifikatsiooni ja eesti keele

valdamise tõendamine



Tänan

@haridusmin
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