ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
VÄÄTSA PÕHIKOOLIS
1. Tunnustamise viisid:
1.1.

Suuline kiitus;

1.2.

Kirjalik kiitus õpilaspäevikus;

1.3.

Suuline kiitus kooli ees;

1.4.

Tänukiri;

1.5.

Tunnustuse avaldamine valla või kooli ajalehes;

1.6.

Tunnustustahvlile kandmine;

1.7.

Kiitus direktori käskkirjaga;

1.8.

Kutsumine direktori vastuvõtule;

1.9.

Kiituskiri;

1.10.

Vanemate tänamine tänukirjaga;

1.11.

Vaba õppenädal õppeaasta lõpus;

1.12.

Võimaluse korral ekskursioon tublimatele;

1.13.

Priimus - õpilase nimetuse omistamine;

1.14.

Esitamine rahaliseks premeerimiseks;

1.15.

Kandmine kooli auraamatusse.

2. Tunnustuste kohaldamine:
Tunnustusi kohaldatakse heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös ja klassi- ning
koolivälises tegevuses. Punktides, mis on määratletud seadusega, tuginetakse kehtivale Õpilaste
tunnustamise korrale (09.02.2006).
2.1. Kiitusi 1.1 - 1.3 võivad kohaldada kõik õpetajad ja koolitöötajad või teha vastava
ettepaneku klassijuhatajale.
2.2. Kiitusi 1.4 ja 1.5 kohaldatakse silmapaistvate saavutuste eest koolis või väljaspool kooli.
Ettepaneku selliseks tunnustuseks võivad teha kõik õpetajad. Tunnustuse rakendamise
kiidab heaks õppenõukogu, direktsioon või õppekogu.
2.3. Tunnustused 1.6 - 1.8 vormistatakse õpetajate ettepanekul direktori käskkirjaga.
Tunnustustahvlile kantakse need õpilased, kes on olnud eeskujulikud õppimises ja
käitumises eelnenud veerandil. Direktori vastuvõtule kutsutakse õpilased, kes on õppeaasta jooksul
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paistnud silma väga hea õppeedukusega, saavutanud kõrgeid kohti maakondlikel või vabariiklikel
olümpiaadidel, võistlustel või väärib esiletõstmist mõne muu kooliga seotud tulemusliku tegevuse
eest. Kiituskiri (1.9) antakse vastavalt kehtivale Õpilaste tunnustamise korrale (HAMm
09.02.2006; RTL 2006,16, 286). Kiituskirjale võib kool lisada mälestuseseme.
2.4. Tänukirjaga tänatakse vanemaid, kelle laps on eeskujulik õppimises ja käitumises.
Tunnustuse lapsevanematele otsustab õppenõukogu.
2.5. Vastavalt kooli ja valla kokkuleppele võib tunnustada ekskursiooni või koolilõuna
soodustusega lapsi, kes on suvel kohusetundlikult töötanud kooli juures.
2.6. Punkti 1.12 kohaldatakse vastavalt rahalistele võimalusel õppenõukogu otsusega õppeaasta
töö tulemuste põhjal.
2.7. Punkti 1.14 kohaldatakse väljapaistvate tulemuste eest õppe- ja/või klassivälises töös.
Otsuse teeb õppenõukogu klassijuhataja ja/või juhendaja ettepanekul (Väätsa Vallavolikogu
määrus 22.02.2007 Eduka õpilase, medaliga lõpetaja ja olümpiaadidel auhinnalise koha
saavutanud õpilase toetamise kord).
2.8. Punkti 1.13 ja 1.15 rakendatakse õpilastele, kes on korduvalt esindanud väga edukalt
Väätsa kooli vabariiklikul tasandil (Priimusõpilase statuut, ÕN 15.05.2001). Otsuse
tunnustuse kohaldamiseks teeb õppenõukogu klassijuhataja ja/või juhendaja ettepanekul.
2.9. Iga klassijuhataja ja õpetaja võib oma klassi või ringi lapsi tunnustada lisaks eeltoodule
lastega kokkulepitud alustel.
2.10.
Eelpool toodud tunnustusi 1.1 - 1.5 võib rakendada ka teiste koolide õpilastele, kes
osalevad Väätsa koolis läbiviidud üritustel nagu olümpiaadid, võistlused viktoriini jm.
3. Tunnustusest teavitamine:
3.1. Klassijuhataja on kohustatud tunnustuse saanud laste vanemaid sellest suuliselt või
kirjalikult teavitama. Välja arvatud tunnustamine tänukirjaga (1.4), ajalehes (1.5) ja
kiituskirjaga (1.9).
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