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Põlva Kooli õpilaste tunnustamise tingimused ja kord  

Käesolev kord määrab Põlva Kooli õpilaste tunnustamise tingimused ja korra vastavalt 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 57 ning Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrusele 

nr 37 „Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord“. 

Õpilaste tunnustamise eesmärk on:  

 läbimõeldud tähelepanu osutamine kohusetundliku ja tulemusliku õppimise või 

tegevuse eest; 

 õpilaste motiveerimine ja innustamine süsteemsele enesearendamisele; 

 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse tõstmine. 

Põlva kooli õpilast tunnustatakse: 

 väga heade või heade tulemuste eest õppetöös, eeskujuliku või hea käitumise eest; 

 eduka esinemise eest olümpiaadidel, konkurssidel, aine- või spordivõistlustel; 

 aktiivse klassi- või koolivälise tegevuse eest; 

 silmapaistva heateo eest kooli tänukirjaga. 

Õpilase tunnustamise meetmed: 

 suuline kiitus; 

 kirjalik kiitus Stuudiumi kaudu; 

 tunnustamine kooli kodulehel ja infolehes; 

 direktori käskkiri; 

 kooli kiituskiri või tänukiri; 

 direktori vastuvõtt õppeaasta lõpus. 

 



Tunnustamise kord 

 Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse õppenõukogu otsusel 2.- 8.kassi 

õpilast aastahinnete alusel, kui aastahinneteks on ainult „5”, võib olla üks „4” 

järgmistest õppeainetest: kunstiõpetus, tehnoloogia või kehaline kasvatus, käitumine 

„eeskujulik” või „ hea“.  

 Kooli kiituskirja ja direktori käskkirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse 2.-

9.kl õpilast, kui trimestri lõpus on trimestri hinded ainult „5”, käitumine ja hoolsus 

„eeskujulik“ või „hea“. 

 Kooli kiituskirja ja direktori käskkirjaga „Hea õppimise eest“ tunnustatakse 7.-9. 

klassi õpilast, kui trimestri lõpus on trimestri hinded kõik „5” ja kuni kolm „4“ning 

käitumine ja hoolsus on „eeskujulik“ või „hea“. 

 Kooli direktori käskkirjaga „Hea õppimise eest“ tunnustatakse õpilast, kui trimestri 

lõpus on 2.-9. klassini kõik „5” ja „4” (olenemata sellest mitu „4” on), käitumine ja 

hoolsus on „eeskujulik“ või „hea“. 

 Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on 

„väga hea” ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“. 

Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega  tunnustamise otsustab 

õppenõukogu. 

 Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ autasustatakse kooli 

õppenõukogu otsusel kooli lõpetamisel 9.klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid ja 

häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinded 8.ja 9. klassis 

on „5“ ning nad on osalenud selles aines maakondlikul või üleriigilisel olümpiaadil. 

 Kooli kiituskirjaga tunnustatakse  trimestri lõpus koolisisestel aineolümpiaadidel 1.- 

3.koha saavutanud õpilasi. 

 Kevadisel direktori vastuvõtul  tunnustatakse maakondlikul tasandil aineolümpiaadidel 

ja sellega võrdsustatud konkurssidel ja võistlustel 1.-3. koha saavutanud õpilasi ja 

üleriigiliselt edukalt kooli esindanud õpilasi (aineolümpiaadidel, konkurssidel, 

sportlike või loominguliste saavutuste eest).  

 


