
Seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse 

„Keelekümblusprogrammi toetuse taotlemise ja kasutamise ning kvaliteediauhinna 

konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ eelnõu juurde 

 

1. Sissejuhatus 

 

Eelnõu koostamise aluseks on riigieelarve seaduse § 531 lg 1. 

 

Keelekümblusprogramm on Eestis 2000. aastal algatatud haridusprogramm, mis toetab iga 

õppija põhiseaduslikku õigust saada eestikeelset õpetust. Keelekümblus on õppeviis, mis toetab 

õppija mitmekeelsuse kujunemist ja mida rakendatakse Eestis riikliku programmina eesti 

keelest erineva emakeelega õppijate eesti keele paremaks omandamiseks.  

 

Keelekümbluse rahvusvaheliseks alguseks loetakse aastat 1965, mil Kanada lapsevanemate 

algatusel hakkasid ingliskeelsetest kodudest pärit lapsed kõiki aineid õppima prantsuse keeles. 

Eestis alustati lapsevanemate soovil keelekümbluse esimeste meetodite rakendamisega 1992. 

aastal. 1998. aastal otsustati keelekümbluse paremaks rakendamiseks kasutada süsteemsemat 

lähenemist. Programmi rakendamist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM), 

Toronto Koolivalitsus ja Soome Kooliamet. 

Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) 10.11.2021 andmetel on keelekümblusprogramm 

21 tegutsemisaasta jooksul laienenud: 

1) keelekümblusprogrammis osaleb 70 alusharidusasutuse 205 rühmas 3720 last (5,6% laste 

koguarvust alushariduses); 

2) keelekümblusklassides õppivate õpilaste arv 40 keelekümblusprogrammiga liitunud 

koolides on EHISe andmetel 8099 (6,11% põhikooli statsionaarses vormis õppivatest 

õpilastest). 

Keelekümbluses osalejate arv on järjepidevalt kasvanud: 2021. aastal oli 1. klassi astujate arv 

977. 

Kokku on keelekümblusprogrammi mudelite alusel õppivaid lapsi umbes 11 000. Järgnev tabel 

kajastab keelekümblusklasside õpilaste arvu kasvu ajavahemikus 2005/06‒2020/21. 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2020 

134 534 1376 2594 3800 3957 4417 5526 6815 7699 

 

Alates 01.09.2021 koordineerib keelekümblusprogrammi HTM. 

 

Keelekümblusprogrammi on koordineerinud: 

2000 – 2008  Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus 

2008 – 2009  Integratsiooni Sihtasutus 

2010 – 2012  Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed  

2013 – 2020  SA INNOVE 

2020 – 2021  Haridus- ja Noorteamet (edaspidi Harno) 

 

Eesti keelekümblusprogrammi eesmärk on suurendada programmiga liitunud haridusasutuste 

võimekust süsteemselt toetada formaalhariduses eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti 

keele kui omandamist, tagada lastele ja noortele võimalused jätkata õpinguid kõigil 

haridustasemetel ja osaleda aktiivselt Eesti ühiskonnas võrdselt eesti keelt emakeelena 

rääkivate õppijatega. Keelekümblusprogrammi õppetöö korraldamise põhimõtted ja 

programmis osalemise tingimuste kinnitamine annab programmiga liitunud lasteaedadele ja 

koolidele, samuti lapsevanematele ja õpilastele kindlustunde, et programmi finantseerimine, 

kvaliteet, sisu ja tulemused võimaldavad õpetajatel parimal moel toetada õpilase arengut 

suurendatud mahus eestikeelses aineõppes.  



Keelekümblust korraldatakse lõimitud aine- ja keeleõppe (edaspidi LAK-õpe) põhimõtetest 

lähtudes: eesti keele õppe kõrval rakendatakse eestikeelset aineõpetust (nt ajaloos, 

loodusõpetuses, matemaatikas), st õpetatakse ja õpitakse korraga nii ainet kui ka keelt. Keelt 

käsitatakse vahendina aineteadmiste mõistmiseks ja rakendamiseks ning see aitab keeleoskusel 

loomulikul viisil areneda. 

Keelekümblusprogrammi ülesanne on toetada liitunud haridusasutusi tingimuste loomisel 

kvaliteetse eestikeelse õppe korraldamiseks. Kõik programmiga liitunud haridusasutused, kuhu 

saabuvad eesti keelest erineva emakeelega õppijad või õppijad teistest riikidest ja 

kultuurikeskkondadest, on saanud vajaliku toetuse õpilaste õpetamiseks. 

 

Toetuse eesmärk on tagada keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste 

keelekümblusrühmades/-klassides eesti keelest erineva emakeelega õppijatele jätkusuutlik 

võimalus omandada eesti keelt. 

 

Keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi toetatakse haridus- ja noorteprogrammi 

2022‒2025 meetme „Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitlus ja -keskkonnad“ tegevuse 

„Võrdsete võimaluste tagamine hariduses“ eesmärkide (eesti keelest erineva emakeelega 

õpilaste toetamine alus- ja põhihariduses) saavutamisel. 

 

Keelekümblusprogrammi koostööpartnerid on Noored Kooli, MTÜ Keelekümblusprogrammi 

Lastevanemate Liit, ülikoolid, rahvusvahelised koostööpartnerid jt. 

 

Käesoleva eelnõu koostajad on Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse 

keelepoliitika osakonna peaekspert Anne Endjärv (anne.endjarv@hm.ee, tel 7350199) ja 

õiguspoliitika osakonna õigusnõunik Margit Kiin (margit.kiin@hm.ee, tel 7350207). 

Keeleliselt toimetanud Inga Kukk (inga.kukk@hm.ee, tel 7354027). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõu koosneb neljast peatükist ja 20 paragrahvist. Peatükid on järgmised: 

1) üldsätted; 

2) keelekümblus, keelekümblusprogramm; 

3) keelekümblusprogrammiga liitumine ja toetuse taotlemine; 

4) keelekümblusprogrammi kvaliteediauhind. 

 

Eelnõu 1. peatükis kirjeldatakse reguleerimisala. 

Sihtotstarbeline toetus on mõeldud keelekümblusprogrammiga liitunud riikliku õppekava 

alusel töötavatele munitsipaal- ja eraomandis haridusasutustele, et tagada lastele vähemalt 50% 

ulatuses eestikeelsed tegevused alushariduses ja õpilastele vähemalt 60% ulatuses 

põhihariduses, mis võimaldab neil jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel. 

 

Eelnõu §-s 2 sätestatakse eelarveaastal toetuse andmiseks ettenähtud vahendite 

kindlaksmääramise põhimõtted. 

Minister kehtestab käskkirjaga igal aastal keelekümblusprogrammiga liitunud 

haridusasutustele ettenähtud toetuste summad, koolidele õpilaspõhise pearaha määra ja 

kvaliteediauhinna konkursi toetuste summad (pearaha, liitumistoetus, kvaliteedikonkursi 

toetused). 

Õpilaspõhist pearaha on lubatud kasutada õpetajate tööjõukuludeks ja eestikeelse õppetegevuse 

arendamiseks. Toetuse sihtotstarbelist kasutamist kontrollib HTM. 

 

Eelnõu 2. peatükis kirjeldatakse keelekümblust ja keelekümblusprogrammi, 

keelekümblusvõrgustikku kuulumist, keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste 

õppetöö korraldamise põhimõtteid, programmi läbinud õppijate oodatavaid tulemusi ja 

keelekümblusprogrammis rakendatavaid mudeleid. 
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Eelnõu § 3 kirjeldab keelekümbluse ja LAK õppe mõisteid. 

Lõikes 1 on keelekümblus määratletud kui üks LAK-õppe viisidest, mis toetab mitmekeelsuse 

kujunemist ja mille puhul hariduse omandamisel kasutatakse kahte või enamat keelt. 

 

Lõikes 2 on kirjeldatud, et LAK-õpe on üldmõiste, mille puhul õpitakse eri õppeainete sisu 

võõrkeele (LAK) kaudu. Õppe tõhusus tagatakse tähelepanu fokusseerimisega samaaegselt 

ainesisu, keele- ja õpioskuste arendamisele. 

LAK-õpe ühendab endas keelekümbluse ning teisi keeleõppe viise. LAK-õppe peamine 

eesmärk on omandada eri õppeainetes ettenähtud taotletavad õpitulemused, saavutada hea tase 

nii esimeses kui ka teises keeles, arendada sotsiaalseid ja mõtlemisoskusi ning suurendada 

kultuuriteadlikkust ja eri kultuuride paremat mõistmist. Keelekümbluse kui ühe LAK-õppe 

viisiga võib alustada lasteaiast ja seda saab rakendada mis tahes kooliastmes.  

Eelnõu § 4 kirjeldab keelekümblusprogrammi sisu. 

Lõige 1 sätestab, et keelekümblusprogramm on süsteemne, terviklik ja toetatud õppe 

korraldamise viis, mille aluseks on erinevad koolieelses lasteasutuse rühmades ja põhikooli 

klassides § 7 kirjeldatud mudelid. Haridusasutus eristab oma õppekavas tava- ja 

keelekümblusklasse/-rühmi. 

Keelekümbluse rakendamine annab eesti keelest erineva emakeelega lastele võimaluse õppida 

eesti keelt tegevuse kaudu, viibides võõrkeelses keelekeskkonnas. Sihtkeele õpe väljub 

traditsioonilise keeleõppe raamidest ja põhineb sihtkeelse aine- ja keeleõppe ning õpioskuste 

lõimimisel. Keele õppimine ei ole omaette eesmärk, esikohal on aineõpetuse eesmärgid, 

õppetöös toetutakse nii keeleõpetajatele kui ka aineõpetajatele. Programmis võetakse arvesse 

rahvusvahelisi kogemusi, parimaid pedagoogilisi tavasid ja õppijate erinevat kultuuritausta. 

Haridusasutus toetab õppija emakeele arengut, mis tähendab, et õppekavas on ka vene või 

ukraina keele õpetus. 

Lõige 2 sätestab, et keelekümblusprogrammis õpetatakse ja õpitakse eesti keelt riiklike 

õppekavade alusel ja tuginedes õppekavale: 

1) koolieelses lasteasutuses vähemalt 50% mahus õppe- ja kasvatustegevusest; 

2) põhikoolis valitud mudeli alusel vähemalt 60% mahus õppetegevusest. 

Lõikes 3 on sätestatud, et võõrkeele tunde ei loeta eestikeelseteks tundideks. Vastavalt 

põhikooli riiklikule õppekavale (edaspidi PRÕK) on võõrkeeletunni suhtluskeeleks sihtkeel ehk 

inglise, prantsuse, saksa jne keel. Keelekümblusprogrammi sihtkeel on eesti keel, mitte muu 

võõrkeel. 

Lõikes 4 on kirjeldatud, et keelekümblusmudelite rakendamisel on sihtkeel eesti keel, 

kahesuunalise keelekümbluse puhul on sihtkeeled eesti keel ja vene või ukraina keel. 

Kõik keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaiad ja koolid, kus on moodustatud 

keelekümblusrühmad ja –klassid ning rakendatakse keelekümblusprogrammi mudeleid, 

moodustavad keelekümblusvõrgustiku. 

Eelnõu § 5 kirjeldab keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste õppetöö korraldamise 

põhimõtteid. 

Lõikes 1 on sätestatud, et keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutused lähtuvad 

koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (LARÕst) ja PRÕKst. Kõik haridusasutused viivad 

eestikeelse õppega seotud muudatused sisse asutuse põhimäärusesse, sõnastavad eesmärgid 

arengukavas, õppekavas ja aastaplaanis. Lisaks viiakse rakenduslikud muudatused sisse 

alusharidusasutuse valdkondlikes tegevustes ja kooli õppekava tunnijaotusplaanis. Eestikeelse 

õppe mahud on kindlaks määratud iga mudeli puhul, eestikeelse õppe mahu igas klassis 



konkreetselt otsustab haridusasutus, kuid eestikeelse õppetöö maht peab olema mudeli vältel 

lasteaias vähemalt 50% ja koolis vähemalt 60%. Mahud on koolis jälgitavad klasside 

tunnijaotusplaanis. 

LAK-õppe oluline komponent on õppima õppimine, õpetajad arvestavad seda nii metoodikate 

kui ka õppematerjali valikul. Õppijate õppeprotsessi mõistmist toetab keelekeskkond (füüsiline 

‒ nn rääkivad seinad jm õppematerjalid, auditiivne – õpetaja kõnet saadab kehakeel, 

rühmaõppes saavad lapsed tuge eakaaslastelt koos õppides, kasutatakse korduvaid tegevusi). 

Õpperuumi seintel on kajastatud igapäevased väljendid, inventaril jt esemetel on peal 

eestikeelsed nimetused, õpperuumi ja kooliruumide seintel on mitmekesised näitlikud 

materjalid koos abistavate sõnade ja lausemudelitega.  

Lasteaias ja I kooliastmes on aktsepteeritav, et õpilased kasutavad segakeelt. Eesti keele 

kasutusele on selged ootused ja segakeele kasutamine on üks keelearengu etappe. 

Keelekümblusprogrammi kuuluvates haridusasutuses rakendatakse põhimõtet „üks õpetaja – 

üks keel“, mis tähendab, et õpetaja suhtleb õppijatega ainult eesti keeles, kahesuunalise 

keelekümbuse puhul suhtlevad õpetajad kahes keeles, kusjuures üks õpetaja kasutab ainult ühte 

keelt. Õppija emakeelt ja tõlkimismeetodit ei kasutata. Kui rühmas/klassis on mitu õpetajat, 

kehtib jätkuvalt põhimõte „üks õpetaja – üks keel“. Keelekümblusprogrammis keskendutakse 

edusammudele, luuakse turvaline ja rikastav õppekeskkond, kus harjutatakse korduvaid 

tegevusi, näitlikustatakse sisu- ja keeleaspekte, olulisel kohal on kultuuride vastastikuse 

rikastamise põhimõte ja koostöine õpe. Õpilased ja lapsevanemad osalevad aktiivselt õppimise 

tagasisidestamises.  

Õpetaja suunab õppijaid aktiivsele suhtlusele ja tegutsemisele, tegevustes/tunnis on õppija 

tegutsemise ja suhtlemise osakaal suurem kui tavaõppes (80% õpilased, 20% õpetaja). 

Õppetöös soodustatakse võimalikult palju vahetut suhtlust (õpetajaga, omavahel), kordamist ja 

suhtlemist hõlbustavate lausemudelite harjutamist.  

Lõikes 2 on sätestatud keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuse õigused: 

1) saada nõustamist ja tuge piirkondlike metoodika- ja koolituskeskuste 

koordinaatoritelt; 

2) saada nõustamist Harno nõustajatelt; 

3) osaleda koolitustel ja keelekümblusvõrgustiku üritustel; 

4) saada nõustamist toetuse andja keelekümblusprogrammi koordinaatorilt. 

Keelekümblusprogramm pakub keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste 

juhtkondadele ja õpetajatele tuge. 

HTM keelekümblusprogrammi koordinaator külastab keelekümblusvõrgustikku kuuluvaid 

haridusasutusi vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. 

Lasteaedade metoodikakeskused. Eesti keele kui teise keele õpetajaid toetatakse 2006. aastal 

loodud piirkondlikes metoodikakeskustes. Toimuvad ühised ümarlauad, seminarid, 

konsultatsioonid, õpetamistavade ja kogemuste vahetus, arendatakse keelekümblusprogrammi 

ja toetatakse liitunud asutusi. Keskused korraldavad keelekümblusprogrammi arendavaid ja 

toetavaid tegevusi, tutvustatakse õppimist ja õpetamist toetavaid materjale. 

Metoodikakeskustes korraldatavate ümarlaudade/seminaride info avaldatakse keskuse asukoha 

haridusasutuse kodulehel. HTM eraldab keskustele ressursid. Õpetajatele pakutakse 

konsultatsioonivõimalusi, temaatilist nõustamist, korraldatakse koolitusi, praktilisi töötube ja 

õppekäike. Samuti saab keskustest laenutada metoodilist kirjandust ja õppematerjale. 

Metoodikakeskuse tööd juhib keskuse koordinaator koostöös HTMga. 



Koolides asuvad piirkondlikud koolituskeskused. 2014. aastal käivitatud koolituskeskustes, mis 

asuvad HTM poolt välja valitud koolides, pakutakse soovijatele praktilist tuge. Korraldatakse 

koolipraktikat ja kogemusi tutvustavaid, nõustamisega lõimitud koolitusi alustavatele tuge 

vajavatele õpetajatele ning lõimitud tegevuskava koostamist toetavaid koolitusi 

koolimeeskondadele. Koolituskeskused korraldavad seminare, lahtisi tunde, õppevara 

tutvustusi jms. HTM eraldab keskustele tegevustoetust. Koolituste info avaldatakse Harno 

kodulehel koostöös HTM esindajatega.  

Üleriigilised koolitused. Harno vahendusel pakutakse keelekümblusprogrammi koolitusi 

lasteaedade-koolide pedagoogidele ja haridusametnikele ning haridusasutuste 

meeskonnakoolitusi. Koolitusel mõtestatakse LAK-õppe ja keelekümbluse põhimõtteid rühma, 

klassi, kooliastme ja asutuse tasandil ning levitatakse häid õpetamistavasid. 

Keelekümblust rakendavatele haridusasutustele pakutakse nõustamist: 

1) juhtumipõhine nõustamine vastavalt teemale (HTM esindajad); 

2) lepingulised haridusvaldkonna nõustajad (individuaalne, rühma-, õppekava-, töökava-, 

juhtimisalane nõustamine, sh tunnivaatlused, haridusasutuses kohapeal); 

3) maakondades asuvad keelekümblusprogrammi metoodika- ja koolituskeskused, 

metoodikakeskuse koordinaator tegeleb praktiliste kogemuste levitamisega, 

koolituskeskused korraldavad koolitusi; 

 

Eelnõu § 6 kirjeldab keelekümblusprogrammi oodatavad tulemused. 

Paragrahv sätestab, et keelekümblusprogrammi täismahus läbinud õpilane: 

1) täidab põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud taotletavad õpitulemused nii eesti 

keele kui ka aineõppe osas; 

2) on võimeline jõudma ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes; 

3) on võimeline jätkama õppetööd eestikeelse õppekava alusel järgmisel 

haridustasemel; 

4) valdab vene või ukraina keelt eakohasel tasemel; 

5) on toetatud varajase ja kahesuunalise keelekümbluse ning kohanemismudeli järgi 

õppides omandama eesti keele B1-tasemel 6. klassi lõpuks ja hilise mudeli järgi 

õppides 9. klassi lõpuks; 

6) säilitab oma rahvusliku identiteedi ja suhtub lugupidamisega teistesse kultuuridesse. 

Kuna keelekümblusprogrammiga liituvatel õppijatel on piiratud eesti keele oskus või puudub 

see üldse, paraneb õppija keeleoskus programmi läbides mõlemas keeles ja õppija omandab 

ainealased õpitulemused eakaaslastega samal või isegi paremal tasemel. 

Õpilaste puhul, kes õpivad 1.‒9. klassini vähemalt 60% eesti keeles, loetakse õppekeeleks eesti 

keel (PRÕK §15 lg 5). Õpilased, kelle eestikeelse õppe maht on 1.‒9. klassini vähem kui 60%, 

loetakse õppekeeleks vene või ukraina keel (nt hilise keelekümbluse mudel). Õpilase õppekeel 

kajastub tema lõputunnistusel. 

Mitmekesisus meetodite valikul ja nende lõimitud kasutamisel on teadusuuringute1 põhjal 

osutanud LAK-õppe ja keelekümbluse kui keeleõppe viiside eelistele, mida kinnitavad ka 

keeleoskuse tulemused. Keelekümblusprogrammi kuuluvate koolide eesti keele põhikooli 

lõpueksami tulemused on programmi 20 tegutsemisaasta jooksul olnud keskmiselt 20% 

                                                 
1 Kättesaadav HTM kodulehel https://www.hm.ee/sites/default/files/mitmekeelsus-esimese-ja-teise-keele-

omandamine-kirjandusulevaade_0.pdf; https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringu_aruanne_keeletase.pdf.  

https://www.hm.ee/sites/default/files/mitmekeelsus-esimese-ja-teise-keele-omandamine-kirjandusulevaade_0.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/mitmekeelsus-esimese-ja-teise-keele-omandamine-kirjandusulevaade_0.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringu_aruanne_keeletase.pdf


paremad kui vene õppekeelega koolidel, st üle 80%. Järgmises tabelis on esitatud 

keelekümblusprogrammi kuuluvate koolide põhikoolieksamite tulemused. 

Keelekümblusprogrammi läbinud õppijate edukaid tulemusi kajastavad järgmised andmed. 

9. kl eesti keele kui 

teise keele eksam  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vene õppekeelega 

kool 

64,3 64 64,7 63,1 65,4 65,6 69,4 

Keelekümblusklass 82,2 84 84,4 80,5 81,7 84,1 83,3 

 

Lähtumine põhikooli riiklikust õppekavast ja süsteemne mudelipõhine lähenemine 

võimaldavad lapsel liikuda sujuvalt alusharidusest põhiharidusse, lõpetada põhikooli õpilase ja 

lapsevanema poolt vabalt valitud mudeli alusel ja jätkata õpinguid järgmisel haridustasemel 

eesti keeles. Samal ajal arendatakse ka vene või ukraina keelt. 

Põhikooli 2. astme lõpuks eeldatakse 1. klassis keelekümblusprogrammis õppimist alustanud 

ja mudeli täismahus läbinud õpilaselt B1-tasemel eestikeele oskust, mis tagab talle võimaluse 

osata eesti keelt põhikooli lõpuks B2-tasemel ja võimaldab jätkata õpinguid gümnaasiumis või 

kutsekoolis. 

Eelnõu § 7 kirjeldab keelekümbluses rakendatavaid mudeleid. 

Lõikes 2 on kirjeldatud kolm alushariduses rakendatavat mudelit. 

Osalise keelekümbluse mudel. Rühm komplekteeritakse 3‒4-aastastest eesti keelest erineva 

emakeelega lastest. Õppe- ja kasvatustegevus on mõlemas keeles põhimõttel „üks õpetaja – üks 

keel“.  

Täieliku keelekümbluse mudel. Rühm komplekteeritakse eesti keelest erineva emakeelega 

viieaastastest lastest, õppetöö on ainult eesti keeles põhimõttel „üks õpetaja – üks keel“. 

Kahesuunalise keelekümbluse mudel. Rühm komplekteeritakse võrdselt eesti ja eesti keelest 

erineva emakeelega lastest. Õppetegevus on võrdselt mõlemas keeles, rühmas on mõlema keele 

kandjad õpetajad, tegevused toimuvad põhimõttel „üks õpetaja – üks keel“. 

Lõikes 4 on esitatud neli põhikoolis rakendatavat mudelit. 

Keelekümblusprogrammis õpetatakse ja õpitakse eesti keelt riiklike õppekavade alusel. Koolis 

rakendatavates mudelites ei arvestata eestikeelse aineõppe hulka võõrkeeletunde. Vastavalt 

PRÕKile on võõrkeeletundides õppetöö sihtkeeles ja seega ei loeta neid tunde eestikeelseteks 

tundideks. 

Varajase keelekümbluse mudel. Mudelit rakendatakse eesti keelest erineva emakeelega 

õpilastest komplekteeritud klassis alates 1. klassist, õppetöö algab 100% eesti keeles. Alates 2. 

klassi teisest poolaastast lisandub vene- või ukrainakeelne õpe. 2. kooliastmes suureneb nende 

ainete osakaal. Kogu mudeli rakendamise perioodi jooksul ei tohi eestikeelsete ainete maht 

langeda alla 60%, õpilasele väljastatakse eesti õppekeelega õppekava läbimist tõendav 

tunnistus. Otsused konkreetsete õppeainete õppekeele kohta teeb iga kool iseseisvalt. 

Hilise keelekümbluse mudel. Mudelit rakendatakse eesti keelest erineva vene või ukraina 

emakeelega õpilastest komplekteeritud klassis alates 6. klassist (võib ka 5. klassist), 

eestikeelsete ainete maht on kuni 9. klassi lõpuni vähemalt 60%. Õpilase õppekeeleks loetakse 



vene või ukraina keel ja talle väljastatakse vastava õppekeelega õppekava läbimist tõendav 

lõputunnistus. Eestikeelse õppe mahu kujundamisel ja ainete valikul juhindub kool 

põhikoolijärgseks õppeks vajaliku keeleoskuse tasemest. Otsused konkreetsete õppeainete 

õppekeele kohta teeb iga kool iseseisvalt. 

Kahesuunalise keelekümbluse mudel. Mudelit rakendatakse alates 1. klassist. Eestikeelsete 

ainete maht peab olema vähemalt 60% õppetöö mahust. Mudeli järgi õppivatel õpilaste 

õppekeel on eesti keel, neile väljastatakse vastav lõputunnistus. Mudeli alusel töötav klass 

komplekteeritakse võrdselt eesti ja eesti keelest erineva emakeelega õpilastest. Otsused 

konkreetsete õppeainete õppekeele kohta teeb iga kool iseseisvalt. 

Kohanemismudelit rakendatakse eesti keelest erineva emakeelega õpilastest komplekteeritud 

klassis 1.‒3. klassini. Mudeli kohaselt toimub õppetöö 1. klassis eesti keeles, alates 2. klassi 

jaanuarist lisandub 2 tundi õpilaste emakeelt (vene või ukraina keel). Alates 4. klassist lähevad 

õpilased üle eesti õppekeelega kooli õppekavale. Mudeli järgi õppivate õpilaste õppekeel on 

eesti keel, neile väljastatakse eestikeelse õppekava läbimist tõendav lõputunnistus. 

Keelekümblusprogrammis õpitakse keelt nagu emakeeleõppes. Õppijad alustavad õppimist 

endale tuttavatest teemadest ja liiguvad edasi tundmatute teemade poole. Sõnu ei tõlgita, õpetaja 

räägib ainult õpitavas keeles. Sõnade tähendust seletab õpetaja näitamise ja tegevuste kaudu. 

Grammatikat ja sõnavara õppides luuakse samaaegselt seoseid tähendustega. Selleks 

kasutatakse grammatikaharjutusi, milles harjutatakse suhtluses vajalikke keelestruktuure.  

Keelekümblusprogramm tagab kindlate mudelite rakendamise abil õpilasele suurema 

keelekontakti. 

Varajase, kahesuunalise ja kohanemismudeli alusel õppijatel on võimalus saavutada III 

kooliastme lõpuks B2-tase. 

Keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutus võtab vastutuse pakkuda kogu õppetsükli 

jooksul valitud mudeli alusel eestikeelset õpet, tagades sellega õpilasele sõltuvalt mudelist 9. kl 

lõpuks vähemalt 60% mahus eestikeelset õpet mudeli rakendamise jooksul. 

Eelnõu 3. peatükis kirjeldatakse keelekümblusprogrammiga liitumise ja toetuse taotlemise 

tingimusi. 

Eelnõu § 8 sätestab keelekümblusprogrammiga liitumise tingimused. 

Programmiga liitumine on haridusasutustele vabatahtlik. Lapsevanem otsustab oma lapse 

õppekeele, -keskkonna ja -korralduse valiku üle iseseisvalt. Kui haridusasutus on programmiga 

liitunud, on ta võtnud kohustuse pakkuda valitud keelekümblusmudeli järgi õpet koolieelses 

lasteasutuses alushariduse perioodi lõpuni ja koolis 9. klassi lõpuni. 

Eelnõu § 9 kirjeldab keelekümblusprogrammiga liitumise taotlusele esitatavaid nõudeid. 

Haridusasutuse juht esitab kaalutletud otsuse alusel digiallkirjastatud liitumistaotluse 

keelekümblusprogrammiga liitumiseks ja sellega koos nõutud kinnitused hoolekogult 

(hoolekogu koosoleku protokoll esimehe digiallkirjaga), haridusasutuse pidajalt (pidaja 

digiallirjaga nõusolek) ning õpetajate kvalifikatsiooni, täiendkoolituste läbimise info ja eesti 

keele C1-taseme oskust tõendavad dokumendid (viited läbitud õppekavale ja täiendkoolitustele, 

lõpetamise aeg, dok nr ja õpetaja eesti keele C1-taset tõendava dokumendi koopia). 

Keelekümblusprogrammiga liitumisel kinnitab haridusasutus, et koolieelse lasteasutuse/kooli 

töötajad on teadlikud keelekümblusprogrammi õppetöö korraldamise põhimõtetest, koolieelse 

lasteasutuse/kooli alusdokumentidesse on sisse viidud vastavate rühmade/klassikomplektide 

eestikeelset õpet puudutavad eesmärgid jt aine- ja keeleõpet kajastavad muudatused ning 

õppekeskkond toetab eesti keele õpet. 



Keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuse kontaktisik on koolieelse 

lasteasutuse/kooli poolt määratud koordinaator, kelle kontaktid (nimi, telefoni number ja e-

posti aadress) esitab asutuse juht koos taotlusega. 

Eelnõu § 10 sätestab keelekümblusprogrammi uue mudeli kasutuselevõtu taotlemise 

tingimused. Kui haridusasutus otsustab eestikeelse õppe laiendamiseks hakata mõnes rühmas 

või klassis rakendama senisest erinevat mudelit, esitab ta vastavalt määruse § 9 sätestatud 

tingimustele uue mudeliga kasutusele võtmise taotluse. Uue mudeli kasutuselevõtuga kaasneb 

ühekordne toetus. 

 

Eelnõu § 11 sätestab keelekümblusprogrammiga liitumise taotluse menetlemise korra. 

Toetuse andja poolt moodustatud komisjon menetleb esitatud dokumente ja peab kinni 

tähtaegadest (30 päeva menetluseks ja 10 päeva alates komisjoni otsusest haridusasutuse 

teavitamiseks). Komisjonil on õigus küsida haridusasutuselt täiendavaid selgitusi ja põhjendusi 

ning korraldada enne otsuse tegemist konkreetse rühma või klassi külastus. Kui haridusasutus 

on saanud programmiga liitumiseks komisjonilt positiivse vastuse, viiakse eesti keele aineõpet 

jt põhimõtteid järgivad täiendused sisse kooli põhimäärusesse, õppekavasse ja arengukavasse. 

Pärast keelekümblusprogammiga liitumist teeb haridusasutus EHISes iga õpilase juurde 

keelekümblusprogrammi kuulumise märke. Märke tegemiseks esitab haridusasutus EHISe 

esindajale põhimääruse. 

 

Eelnõu § 12 sätestab keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutuste toetused. Toetused 

kinnitab minister käskkirjaga. Kui komisjon kiidab haridusasutuse taotluse heaks, on 

haridusasutusel õigus saada ühekordset mudeli rakendamise toetust. Kui haridusasutus otsustab 

võtta kasutusele ka teise või kolmanda mudeli, on tal õigus saada ühekordset toetust iga uue 

mudeli esmakordsel rakendamisel. 

Koolides õppivatele keelekümblusprogrammi järgi õppivate õpilastele rakendatavat pearaha 

makstakse igal aastal EHISes tehtud märke alusel. Kui õpilasel on EHISes märgitud mõne muu 

toetuse saamise õigus, ei ole tal õigust saada keelekümblusprogrammi järgi õppiva õpilase 

pearaha. 

Õpilaspõhine pearaha makstakse välja EHISesse 10. novembriks kantud märgete ja ministri 

käskkirja alusel. 

Toetuse andjal on õigus anda ja vajadusel volitada Harnot andma välja muid vajaduspõhiseid 

toetusi ja kehtestada käskkirjaga täiendavaid tingimusi täiendava eestikeelse õppe 

arendamiseks ja jõustamiseks. Vajaduspõhiseid toetusi on õigus anda nii alushariduse 

eestikeelsele tegevusele kui ka koolis toimuva eestikeelse õppetöö arendamiseks. 

Eelnõu § 13 sätestab aruandluse ja kontrolli tingimused. 

Õpilaspõhine pearaha eraldatakse koolile kalendriaastaks. Kõik toetusega seotud tegevused 

dokumenteeritakse. Toetuse saajal on kohustus esitada toetuse andjale aruanne 15. jaanuariks. 

Vormikohases aruandes analüüsitakse keelekümblusprogrammis osalevate õpilaste õppetöö 

tulemuslikkust ja parendamist vajavaid valdkondi. Aruanne vaadatakse läbi 30 päeva jooksul 

pärast esitamise tähtaega. Kui selles on puudusi, võetakse haridusasutusega ühendust ja 

küsitakse täiendavat infot või dokumente. 

Lõikes 7 kirjeldatakse haridusasutuste tehtavat iga-aastast sisehindamist, mille käigus 

esitatakse viie valdkonna (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö 

huvigruppidega, ressursside juhtimine, õpe ja kasvatus) lõikes keelekümbluse tulemusnäitajad, 

tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad. Sisehindamise kokkuvõtte põhjal sõnastatakse 

järgmise perioodi eesmärgid ja tegevused eestikeelse õppe elluviimisel. 



Eelnõu § 14 sätestab keelekümblusprogrammist välja astumise tingimused. 

Eelnõu 4. peatükk sätestab keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna konkursi tingimused. 

Eelnõu § 15 kirjeldab keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna andmise põhimõtted. 

Kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi ja 

haridusasutuse esindajat/esindajaid, kes on andnud märkimisväärse panuse 

keelekümblusprogrammi rakendamisse ja arendamisse ning keelekümblusvõrgustiku töösse. 

Kvaliteediauhinnale saab kandideerida haridusasutus, kus keelekümblusprogrammi on enne 

kandideerimist rakendatud järjest vähemalt kolm õppeaastat. 

Kvaliteediauhinnale kandideerival haridusasutusel on võimalik täiendavaks tunnustamiseks 

esitada kuni kaks töötajat. Töötajate esitamine ei ole kohustuslik. 

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinna konkurss kuulutatakse välja HTM uudiste rubriigis 

ja Harno kodulehel ning keelekümblusasutustele saadetakse üleskutse konkursil osaleda. 

Kvaliteediauhinna konkurssi koordineerib toetuse andja poolt moodustatud komisjon, mille 

otsuse alusel antakse kvaliteediauhinnad üldjuhul välja igal aastal. 

Eelnõu § 16 kirjeldab tunnustamise aluseid. 

Kõik haridusasutused saavad seada end üles kõiki viit valdkonda hõlmava täieliku 

kvaliteediauhinna „Aasta keelekümblusasutus“ kandidaadiks. Komisjonil on õigus teha 

ettepanek asutus(t)e või töötaja(te) tunnustamiseks auhindadega järgmistes valdkondades: 

1) eestvedamine ja juhtimine; 

2) personalijuhtimine; 

3) koostöö huvigruppidega; 

4) ressursside juhtimine; 

5) õpe ja kasvatus. 

Kui haridusasutus on esitanud õpetaja kandidaadi täiendavaks tunnustamiseks ja see kattub 

aasta keelekümblusõpetaja auhinnaga, milles haridusasutus tunnistatakse tunnustuse 

vääriliseks, on komisjonil võimalik teha ettepanek tunnustada sama haridusasutuse 

õpetajat/õpetajaid aasta keelekümblusõpetaja tiitliga. Kui komisjon leiab, et 

haridusasutus/õpetaja/programmi toetav organisatsioon või isik on paistnud silma eriliste 

arendustegevustega, on komisjonil õigus teha ettepanek tunnustada nimetatud asutust/isikut 

aasta keelekümblusteo auhinnaga. 

Eelnõu § 17 sätestab kandideerimiseks esitatavad dokumendid. 

Kvaliteediauhinnale kandideerimiseks esitab haridusasutus hiljemalt 1. aprilliks vabas vormis 

taotluse. Seejärel korraldatakse taotluse esitanud haridusasutustele teemakohane infoseminar ja 

hiljemalt 1. juuniks esitab haridusasutus järgmised lisadokumendid: 

1)  täielikult täidetud enesehindamisvorm „Haridusasutuse enesehindamise tabel“, milles 

antakse enesehinnang haridusasutuse tööle (kandideerimiseks vajalik viit valdkonda 

hõlmav haridusasutuse enesehindamise tabel on avalikustatud toetuse andja kodulehel); 

2)  motivatsioonikiri, milles kokkuvõtlikult põhjendatakse, kuidas asutuses järgitakse 

keelekümblusprogrammi põhimõtteid ja miks haridusasutus peab end kvaliteediauhinna 

vääriliseks; 

3)  aasta keelekümblusõpetaja taotlus (soovi korral), milles esitatakse põhjendused, miks 

asutus peab õpetajat tunnustuse vääriliseks; 

4)  haridusasutuse pidaja soovitus, mis sisaldab hinnangut hallatava asutuse tugevuste ja 



väljapaistvalt heade näitajate kohta nii keelekümblusprogrammi rakendajana kui ka 

keelekümbluse põhimõtete ja heade tavade levitajana; 

Haridusasutus edastab kandideerimisdokumendid konkursi infos esitatud e-posti aadressile. 

Eelnõu § 18 kirjeldab kvaliteediauhinna taotluste menetlemise korda. 

Haridusasutustele, kes esitasid kandideerimistaotlused, korraldatakse vahemikus 1. aprillist 1. 

maini kandideerimisdokumentide koostamist käsitlev seminar. Toetuse andja poolt 

moodustatud komisjon hindab haridusasutusi tabeli alusel. Komisjoni kaasatakse vajaduse 

korral keelekümblusprogrammi partnereid. 

Komisjon korraldab kvaliteedihindamise protsessi, sh lepib kokku asutuste külastused 

(intervjuude põhiküsimused, õppekeskkonnaga tutvumise ülesanded, tagasisideringi temaatika, 

külastuse korraldamise ja dokumenteerimise põhimõtted) jm komisjoni ülesanded. 

Komisjon korraldab asutuste külastused jooksva aasta septembris, oktoobris ja/või novembris. 

Komisjon teeb ministrile ettepanekud haridusasutuste kvaliteediauhindade jt tunnustuste 

andmiseks. 

Eelnõu § 19 kirjeldab kvaliteediauhinnaga kaasnevaid tunnustusviise. 

Aasta keelekümblusasutuse kvaliteediauhinnaga kaasneb tunnustuse saanud asutusele 

tegevustoetus, mis makstakse välja kolme nädala jooksul auhinna kätteandmisest. Auhinnaga 

kaasnevad tänukiri ja tunnusmeene. 

Valdkondliku auhinnaga kaasneb tunnustuse saanud asutusele tegevustoetus, mis makstakse 

välja kolme nädala jooksul auhinna kätteandmisest, keelekümbluse tänukiri ja tunnusmeene. 

Valdkondliku auhinnaga kaasneb tunnustuse saanud haridusasutuse töötajale tänukiri ja meene. 

Kvaliteediauhinna pälvinud haridusasutus või valdkondliku auhinna saanud isik 

avalikustatakse toetuse andja uudistelehel. 

Kvaliteediauhinna tegevustoetust saab haridusasutus kasutada õppetegevuse arendamiseks. 

Kvaliteediauhinna saanud haridusasutusel on õigus uuesti auhinnale kandideerida viie aasta 

pärast. 

Auhinna kätteandmiseks korraldatakse tunnustusüritus, kus keelekümblusvõrgustikku 

kuuluvatel haridusasutustel on võimalus tutvustada eesti keelest erineva emakeelega õpilaste 

eesti keele kui aine ja eesti keele õppe toetamise kogemusi. Üritusel jagatakse kõigile 

keelekümblusvõrgustiku liikmetele teavet keeleõppe arengutest meil ja mujal, antakse ülevaade 

headest tööviisidest, uutest suundadest (sh rahvusvahelistest) ja edusammudest. 

Eelnõu § 20 sätestab määruse rakendamise erisused. 

2022. eelarveaastal esitab haridusasutus toetuse andjale paragrahvis 9 sätestatud taotluse 

keelekümblusprogrammiga liitumiseks hiljemalt 1. juuniks. 

Enne käesoleva määruse jõustumist keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutus ei esita 

paragrahvis 9 märgitud liitumistaotlust. Varem keelekümblusprogrammiga liitunud 

haridusasutused ei pea käesoleva määruse jõustumisel paragrahvis 9 märgitud liitumistaotlust 

esitama. Taotlus tuleb esitada juhul, kui haridusasutus soovib kasutusele võtta uue 

keelekümblusmudeli. 



2022. eelarveaasta toetuse saamiseks esitatakse käesoleva määruse paragrhvis 12 lõikes 4 

sätestatud taotlus/aruanne hiljemalt 5. maiks. 

Enne käesoleva määruse jõustumist keelekümblusprogrammiga liitunud põhikooli pidaja esitab 

taotlus/aruande iga järgneva eelarveaasta 1. veebruariks. 

2022. eelarveaastal esitab haridusasutus paragrahvis 17 sätestatud kvaliteediauhinnale 

kandideerimise taotluse hiljemalt 1. maiks ja lisadokumendid hiljemalt 15. juuniks. 

 

Eelnõu kooskõlastamine 

Eelnõu kooskõlastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi sees. 

Määrus jõustub üldises korras. 

 


