Õpilaste tunnustamine Kuldre Koolis
ÕN nr. 1-4/2 , otsus 2.2, 19.11. 2020.a.
Kinnitatud direktori käskkirjaga 20.11. 2020 .a. nr 1-6/25

Õpilaste tunnustamine:
Lähtume õpilase poolt saavutatud silmapaistvatest tulemustest õppetöös, klassivälises
tegevuses ja spordis.
Õpilasi tunnustatakse järgmiselt:

1) Individuaalne suuline kiitus
Individuaalne suuline kiitus on avalik tunnustus õpilasele aineõpetaja või klassijuhataja
individuaalse otsuse põhjal.
2) Klassijuhataja- või aineõpetajapoolne kiitus õpilasele e-päevikus
Klassijuhataja- või aineõpetajapoolne kiitus õpilasele e-päevikus on kirjalik tunnustus
õpilasele aineõpetaja või klassijuhataja individuaalse otsuse põhjal.
3) Direktori käskkiri
Direktori käskkiri kiitusega on koolipoolne tunnustus õpilasele, mis antakse välja
õppenõukogu otsusega, õpetaja esildise alusel, kiitmist vajavatel juhtudel:
1. kooli väärika esindamise eest;
2. kooli huvides väga hästi täidetud ülesande eest.
4) Kuldre Kooli kiituskiri „Hea õppimise eest”
Kuldre Kooli kiituskirjaga „hea õppimise eest” tunnustatakse õppenõukogu otsusel õpilast,
kellele pole rakendatud individuaalset õppekava (PGS §18 lg1 õpitulemuste kahandamine)
ning kelle kõik hinded tunnistusel on „head” ja „väga head” ning käitumine on „eeskujulik”
või „hea”. Arvesse ei lähe trimestrihinnete hilisem parandamine.
Kuldre Kooli kiituskiri antakse välja õpilasele Parimate õppurite ja sportlaste vastuvõtul
õppeaasta lõpus. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja. Õpilasel ei tohi olla
põhjuseta puudumisi.
5) Kuldre Kooli kiituskiri „Väga hea õppimise eest“
Kuldre Kooli kiituskirjaga „väga hea õppimise eest” tunnustatakse õppenõukogu otsusel
õpilast, kellele pole rakendatud individuaalset õppekava (PGS §18 lg1 õpitulemuste
kahandamine) ning kelle aastahinded tunnistusel on „väga head”, trimestrite hinded võivad
olla „head“ ja „väga head“, käitumine on „eeskujulik” või „hea”. Tema käsitöö, tööõpetuse,

muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse hinded tunnistusel peavad olema vähemalt
„4” arvesse ei lähe trimestrihinnete hilisem parandamine. Õpilasel ei tohi olla põhjuseta
puudumisi.
Kuldre Kooli kiituskiri „väga hea õppimise eest” antakse välja õpilasele Parimate õppuriteja sportlaste vastuvõtul õppeaasta lõpus. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
6) Kuldre Kooli kiituskiri „Heade sportlike saavutuste eest“.
Kiituskiri „heade sportlike saavutuste eest“ antakse välja parimate õppurite- ja sportlaste
vastuvõtul kehalise kasvatuse õpetaja ettepanekul õpilasele, kes on saavutanud silmapaistvaid
tulemusi maakonnas või vabariigis. Õpilase käitumine peab olema aastaringselt vähemalt
„rahuldav“ ning

trimestrite- ja aastahinneteks

ei tohi olla "mitterahuldavaid" hindeid.

Arvesse ei lähe trimestrihinnete hilisem parandamine. Õpilasel ei tohi olla põhjuseta
puudumisi.
7) Kiituskirjaga põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega klassijuhataja
ettepanekul 9. klassi õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates
õppeainetes aasta- ja eksamihinne „5” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.
8) Kuldre Kooli kiituskiri „väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“
Kiituskirjaga tunnustatakse õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes
õppeaines. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja. Kuldre
Kooli kiituskiri antakse välja õpilasele õppeaasta lõpuaktusel.

9) Autahvlile kandmine
Autahvlile kantakse õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul

ja lapsevanema

nõusolekul õpilase foto ja nimi, kui tema käsitöö, tööõpetuse, muusika- ja kunstiõpetuse ning
kehalise kasvatuse trimestrihinne on vähemalt „4” ja teiste õppeainete trimestrihinded „5”,
käitumine „eeskujulik” või „hea”. III kooliastmes on lubatud trimestrihindena põhiainetes üks
„4“. Temale ei rakendata individuaalset õppekava (PGS §18 lg1 õpitulemuste kahandamine)
ning arvesse ei lähe trimestrihinnete hilisem parandamine. Õpilasel ei tohi olla põhjuseta
puudumisi.
Autahvli väljapanekut uuendatakse 3 korda aastas või vastavalt vajadusele.
Ebaväärika käitumise puhul võib õpilase foto autahvlilt kõrvaldada õppenõukogu otsusega
aineõpetaja või klassijuhataja esildise alusel trimestri keskel.

10) Diplom
Diplom on koolipoolne tunnustus õpilasele heade tulemuste eest konkurssidel, viktoriinidel,
spordi- või muudel võistlustel.
Diplom antakse välja trimestri lõpus või õppeaasta lõpuaktusel üritust korraldanud õpetaja
poolt.
11) Kooli meened
Kooli meened on kooli sümboolikaga esemed.
Kooli meenetega tunnustatakse õpilast koos teiste kiituse avaldamise vormidega (kiituskiri,
diplom).

