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ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
§ 1. Üldsätted
Õpilaste tunnustamise kord kehtestatakse Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse § 57 ning haridus
ja teadusministri 09.08.2010 määruse nr 37 „Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord“ alusel.
§ 2. Õpilaste motiveerimine ja tunnustamine
(1) Suuline kiitus õpetaja, klassijuhataja või koolijuhi poolt.
(2) Õpetaja või klassijuhataja poolt kiituse avaldamine koos õpilaspäevikusse kandmisega või
eKooli märkimisega.
(3) Õpilase nime kandmine kooli autahvlile õppeperioodide lõpus, kelle kokkuvõtvateks
hinneteks on ainult „5” või „4” ja „5” ning käitumine „hea” või „eeskujulik”.
(4) Kooli kiidukiri eduka õppimise eest antakse õpilastele, kelle kokkuvõtvad aastahinded on „4”
ja „5” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.
(5) Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“ antakse õppenõukogu otsusega 1. – 9.kl. õpilastele:
1) kelle aastahinneteks klassitunnistusel muudes õppeainetes on „5“ ning muusika, kunstiõpetus
ja kehaline kasvatus vähemalt „4”;
2) kelle käitumine on „eeskujulik” või „hea”;
3) kellel on kehalises kasvatuses meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut „arvestatud”.
(6) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse õppenõukogu otsusega põhikoolilõpetajat,
kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on
«väga hea».
(7) Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ antakse õppenõukogu otsusega
põhikooli lõpetajale:
1) kellel on 8. ja 9.klassis ühe või mitme õppeaine aastahinne „5”;
2) nendes ainetes toimunud üleminekueksami ja/või lõpueksami hinne on „5”;
3) nendes õppeainetes on kooli esindamisel saavutatud märkimisväärseid tulemusi;
4) kelle edasijõudmine ülejäänud õppeainetes on vähemalt rahuldav.
(8) Direktori käskkirjaga õppeaasta lõpul kiituse avaldamine õpilastele, kellele on õppenõukogu
otsusega väljastatud kiidukiri või kiituskiri.
(9) Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine aktiivse õppekavavälise tegevuse eest.
(10) Tänukiri õppeperioodi lõpus aktiivse õppekavavälise või ainealase tegevuse eest.
(11) Ettepaneku tunnustamiseks (p 9; 10) teeb õpetaja, ringijuht või huvijuht.
(12) Auhinnaraamat 1. – 8.klassi õpilastele, kellele õppenõukogu otsusega on õppeaasta lõpus
väljastatud kiituskiri, põhikooli lõpetajale kiitus- või kiidukiri.
(13) Tänukaart lapsevanemale, kelle lapsele on õppenõukogu otsusega õppeaasta lõpul väljastatud
kiidukiri või kiituskiri.
(14) Õppeaasta lõpus väljastatakse direktsiooni otsusega parima õppuri autasu „Väike Ants“ ja
parima sportlase autasu „Spordi Ants“.

