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          KINNITATUD 

Sauga Põhikooli direktori 

31.08.2020 käskkirjaga nr  1.1-1/47 

 

 

 

 

SAUGA PÕHIKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE TINGIMUSED JA KORD 
 

 

1. ÜLDSÄTTED 
 

1.1. Tunnustamise eesmärk on õpilaste motiveerimine ja innustamine süsteemsele 

enesearendamisele ja õppe-kasvatustegevuse tulemuslikkuse tõstmine. 
 

 

2. ÕPILAST TUNNUSTATAKSE 
 

2.1. Silmapaistvate, suurepäraste, väga heade ja heade tulemuste eest õppetöös, väga hea või 

hea käitumise eest; 

2.2. eduka esinemise eest olümpiaadidel, konkurssidel, aine- või spordivõistlustel (edaspidi 

õpilasvõistlus); 

2.3. aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest; 

2.4. silmapaistva heateo eest. 
 

 

3. ÕPILASE TUNNUSTAMISMEETMED 
 

3.1. Suuline kiitus; 

3.2. kirjalik kiitus õpilas- ja/või eKooli päevikusse; 

3.3. tunnustamine kooli kodulehel ja/või autahvlil; 

3.4. direktori käskkiri; 

3.5. kooli tänukiri või diplom; 

3.6. direktori vastuvõtt õppeaasta lõpus; 

3.7. tunnustamine aunimetusega aasta tegija; 

3.8. nime kandmine kooli auraamatusse; 

3.9. õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate, 

aineõpetajate, ringijuhtide või teiste kooli töötajate ettepanekul. 
 

 

4. TUNNUSTAMISE KORD 
 

4.1. Õppetulemuste alusel tunnustatakse õpilast: 

4.1.1. kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest»; 

4.1.2. kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines»; 

4.1.3. kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on “5” ning 

käitumine ja hoolsus “väga hea” või “hea”; 

4.1.4. põhikoolilõpetaja lõputunnistuse kiitusega väljaandmise otsustab kooli õppenõukogu; 

4.1.5. tänukirjaga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu4.2. Kooli tänukirjaga „Aktiivse 

huvitegevuse eest“ tunnustatakse õpilast, kes on silma paistnud klassivälises tegevuses. 
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4.3. Kooli tänukirjaga “Kooli esindamise eest õpilasvõistlustel“ tunnustatakse õpilast, kes on 

edukalt esindanud kooli erinevatel õpilasvõistlustel. 

4.4. Kooli tänukirjaga „Aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduses“ tunnustatakse õpilast, kes on 

kaasa aidanud koolielu edendamisele. 

4.5. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb kooli töötaja. 

 
 

5. OSALEMINE KOOLISISESTEL ÕPILASVÕISTLUSTEL 
 

5.1. Õpilast, kes on saavutanud koolisisesel õpilasvõistlusel 1. – 3. koha, tunnustatakse tänukirjaga. 

5.2. Õpilast, kes on saavutanud koolisisesel spordivõistlusel 1. – 3. koha, tunnustatakse diplomiga 

ja 1. koht medaliga. 

5.3. Õpilast tunnustakse peale ürituse toimumist, Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel või 

õppeaasta viimase trimestri lõpus (aktusel). 
 

 

6. KOOLI ESINDAMINE PIIRKONDLIKEL, ÜLERIIGILISTEL JA 

RAHVUSVAHELISTEL ÕPILASVÕISTLUSTEL 

 

6.1. Õpilast, kes esindab kooli piirkondlikul õpilasvõistlusel, tunnustatakse direktori 

käskkirjaga. 

6.2. Õpilast, kes on saavutanud piirkondlikul õpilasvõistlusel 1. – 6. koha või kes on esindanud 

kooli piirkondlikul tasandil kolmel ja enamal korral, tunnustatakse tänukirjaga, millele on 

kantud kõik tema saavutused. 

6.3. Osalemise eest vabariiklikel õpilasvõistlustel tunnustatakse õpilast tänukirjaga, millele on 

kantud kõik tema saavutused. 

6.4. Osalemise eest rahvusvahelistel õpilasvõistlustel tunnustatakse õpilast tänukirjaga ja 

meenega. 
 

 

7. LÕPPSÄTTED 
 

7.1. Käesolevat korda muudetakse vastavalt vajadusele või seoses muudatustega 

seadusandluses. 
 


