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Mäetaguse Põhikooli õpilaste tunnustamise tingimused ja kord

Aluseks võetud haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrusega nr 37 kehtestatud “Õpilase
tunnustamise tingimused ja kord”
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mäetaguse Põhikool (edaspidi kool) tunnustab õpilasi hea ja väga hea õppimise eest;
saavutuste olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; ühiskondliku
aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.
1.2. Koolis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
1.2.1 Tunnustamine suulise kiitusega.
1.2.2 Tunnustamine kiitusega e-päevikus Stuudiumis.
1.2.3 Tunnustamine direktori käskkirjaga.
1.2.4 Tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest».
1.2.5 Tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes».
1.2.6 Tunnustamine kooli kiituskirjaga hea õppimise eest.
1.2.7 Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest.
1.2.8 Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
1.2.9 Tunnustamine kooli kodulehel ja/või stendil.
2. TUNNUSTAMISE TINGIMUSED
2.1. Tunnustamine suulise kiitusega
2.1.1.Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees tunnustatakse õpilase personaalset
arengut, silmapaistvaid saavutusi ning abivalmidust.
2.1.2.Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad.
2.2. Tunnustamine kiitusega e-päevikus Stuudiumis
2.2.1. Kiitusega e-päevikus tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, abivalmidust
või väga head käitumist ainetunnis.
2.2.2. Õpilase tunnustamise e-päevikus otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.
2.3. Tunnustamine direktori käskkirjaga
2.3.1. Õpilase häid saavutusi tunnustatakse direktori käskkirjaga.

2.3.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja või
aineõpetaja.
2.4. Tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest»
2.4.1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
2.4.2. Koolis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle käitumishinne on eeskujulik või hea ning
õppeaasta koondhinded kõik “väga head”. Erandiks võib olla hinne “4” ühes oskusaines
(oskusained: muusikaõpetus, kehaline kasvatus, kunsti- ja tööõpetus).
2.4.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2.4.4. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ otsustab kooli
õppenõukogu.
2.5. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“
2.5.1. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada
9.klassi õpilast, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, kes on
edukalt osalenud maakonna ainevõistlusel või olümpiaadil, kelle kahe viimase aasta aastahinne
vastavas aines on “väga hea”.
2.5.2 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
2.4.4. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
otsustab kooli õppenõukogu.
2.6. Tunnustamine kooli kiituskirjaga hea õppimise eest
2.6.1. Kooli kiituskirjaga „ Hea õppimise eest“ võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
2.6.2. Koolis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle käitumishinne on eeskujulik või hea ning
õppeaasta koondhinded kõik “väga head” ja „head“.
2.6.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja enne kolmanda trimestri lõppu.
2.6.3. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ otsustab kooli direktor.
2.7. Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest
2.7.1. Kooli tänukirjaga koolielu edendamise, silmapaistvate tulemuste eest maakondlikel
üritustel, olümpiaadidel, aktiivses kaasalöömises huvitegevuses või kooli esindamise eest
võidakse tunnustada õpilast või õpilaste gruppi.
2.7.2. Ettepaneku kooli tänukirjaga tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise
eest võivad teha õpetajad, huvijuht ja kooli juhtkond.
2.8. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
2.8.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”.
2.8.2. Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.

