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KOLKJA LASTEAED – PÕHIKOOLI
õpilaste tunnustamise kord

Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
1.ÜLDSÄTTED
Kolkja Lasteaed – Põhikooli õpilaste tunnustamise korra aluseks on Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus § 57, Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrus nr 37 „Õpilase
tunnustamise tingimused ja kord“ ning koolis kokkulepitud põhimõtted.
2. Õpilasi tunnustatakse:
✔ väga heade ja heade õpitulemuste eest;
✔ hea esinemise eest aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel;
✔ aktiivsuse eest tunnivälises koolielus (sh kooli ja klassijuhataja abistamise,
kooliüritustest aktiivse osavõtu eest jne);
✔ aruka ja kaaslastest hooliva käitumise eest hädaolukorras. Kõik saavutused märgitakse
ära kooli kodulehel.
3. Õpilaste tunnustamine eduka õppimise eest
3.1 Õpilaste tunnustamine õppetundides
Õpetaja saab õpilast tunnustada:
✔ suulise kiitusega,
✔ kiitusega õpilaspäevikusse
✔ kiitusega e-päevikusse.
3.2. Õpilaste tunnustamine iga trimestri lõpus pidulikul TÄNUPÄEV-al tänukirjaga:
3.2.1 “Hea ja väga hea õppimise eest”
3.2.2 hea esinemise eest aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel;
3.2.3 aktiivsuse eest tunnivälises koolielus;
3.2.4 muude silmapaistvate tegevuste eest;
Ettepaneku tunnustuse avaldamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
3.2 Õpilaste tunnustamine direktori käskkirjadega
Õppeaasta lõpus avaldab kooli direktor käskkirjaga kiitust kõigile kooli õpilastele,
3.2.1 kellel on kõikides õppeainetes hinne vähemalt “hea”;
3.2.2 hea esinemise eest aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel;
3.2.3 aktiivsuse eest tunnivälises koolielus;
3.2.4 muude silmapaistvate tegevuste eest;
Ettepaneku kiituse avaldamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
4. Õpilaste tunnustamine kiitus- või tänukirjaga
4.1 Kiituskirjaga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel 1.-9. klassi õpilast “Väga hea
õppimise eest”, kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on
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vähemalt “4” ja teiste õppeainete aastahinded “5”, käitumine vastab üldtunnustatud käitumisja kõlblusnormidele.
4.2 Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel
kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut “arvestatud”.
4.3 Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine
4.3.1 Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” võib tunnustada ka ühes
või mitmes õppeaines eriti silma paistnud 1.-9. klassi õpilast.
Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
Otsuse õpilase ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamise
kohta teeb õppenõukogu.
4.3 Õpilaste ja lastevanemate tunnustamine muudel juhtudel tänukirjaga:
4.3.1 kes võtsid osa maakondlikest või vabariiklikel olümpiaadidest, ainevõistlustest vms;
4.3.2 kes saavutasid häid tulemusi maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel, ainevõistlustel
vms;
4.3.3 aineõpetajate ja/või klassijuhataja poolt väljapakutud õpilasi silmapaistvate saavutuste
eest;
4.3.4 kes võtavad aktiivselt osa tunnivälisest koolielust (sh klassijuhataja/õpetaja abistamise,
kooliüritustest aktiivse osavõtu eest jne);
4.3.5 kes käituvad hädaolukorras arukalt ja kaaslastest hoolivalt;
4.3.6 kes esinesid hästi maakondlikel või vabariiklikel spordivõistlustel.
5. Õpilaste tunnustamine
 Suuline kiitus;
 Kiituse avaldamine Stuudiumi infosüsteemi kaudu;
 Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine;
 1.-9. klassi õpilaste tunnustamine direktori vastuvõtu;
 Meenetega tunnustamine eduka esinemise eest koolis;
 Meenetega tunnustamine kooli esindamise eest
Lastevanemate tunnustamine Kolkja Lasteaed- Põhikooli tänukirjaga õppeaasta lõpul:
 lapse hea kasvatuse eest
 aktiivse osalemise eest koolielus
5. Põhikooli lõpetajate tunnustamine
5.1 Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine
5.1.1.Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”. Otsuse
põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.
5.1.2 Kooli kiituskiri, kelle aastahinded kõigis õppeainetes on “4” või “5”, käitumine vastab
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidele, tunnustatakse 9. klassi lõpetajat.
Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
6. Tunnustamine direktori vastuvõtul koos vanematega 1.-8.klass
6.1. Direktori vastuvõtt korraldatakse üks kord õppeaasta lõpus.
6.2. “Hea ja väga hea õppimise eest”, aktiivse osavõtu eest koolielus ja väljaspool kooli,
väljapaistvaid õpilasi ja nende vanemaid tunnustatakse direktori vastuvõtule kutsumisega.
6.3 Vastuvõtul tunnustatakse õpilast ja vanemaid kooli sümboolikaga meenega.
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Ettepaneku õpilaste ja nende vanemate direktori vastuvõtule kutsumiseks teeb klassijuhataja,
aineõpetaja. Vastuvõtule kutsutute nimekirja koostab õppekoordinaator.
7. Tunnustamine vallavanema vastuvõtul
7.1 Vallavanema vastuvõtt toimub üks kord aastas juuni alguses.
7.4 Vallavanema vastuvõtule esitatakse õpilane:
7.4.1 kellel on kõikides õppeainetes hinded vähemalt „väga head“
7.4.2 kellel on silmapaistvad tulemused aineolümpiaadidel, õpilasvõistlustel ja/või
spordivõistlustel.
8. Muudatuste tegemine Kolkja Lasteaed- Põhikooli õpilaste tunnustamise korras
8.1. Õpilaste tunnustamise korra osas tehtud ettepanekud arutatakse vajadusel läbi juhtkonna
nõupidamisel.
8.2. Muudatused kinnitatakse direktori käskkirjaga.

