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SILLAOTSA KOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD 

 

Sillaotsa Kooli õpilaste tunnustamise kord on Sillaotsa Kooli kodukorra lisa ning on 

koostatud Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 57, Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. 

a määruse nr 37 alusel. 

Tunnustamise eesmärgiks on märgata ja toetada õpilaste arengut, tõsta õppe-kasvatustegevuse 

tulemuslikkust ja innustada õpilasi enesearendamisele.  

1. Sillaotsa Kooli õpilast tunnustatakse  

1.1. väga heade ja heade tulemuste eest õppetöös, väga hea või hea käitumise eest; 

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

1.3. aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest; 

1.4. silmapaistva heateo eest. 

2. Õpilase tunnustamismeetmed 

2.1. suuline kiitus;  

2.2. kirjalik kiitus eKoolis ja/või õpilaspäevikus; 

2.3. tunnustamine kooli kodulehel ja Sillaotsa Kooli Facebooki lehel; 

2.4. direktori käskkiri; 

2.5. kooli kiituskiri, tänukaart, tänukiri või diplom; 

2.6. tunnustamine aunimetusega Sillaotsa Kooli Uhkus; 

2.7. vallavanema vastuvõtt õppeaasta lõpus. 

3. Kiituskirjaga tunnustamine 

3.1. Kiituskirjaga „väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „väga heade tulemuste eest 

üksikus õppeaines“ tunnustamine. 

3.2. Kiituskirjaga „väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „väga heade tulemuste eest 

üksikus õppeaines“ tunnustamise otsustab õppenõukogu. 

3.3. Kiituskirjaga põhikooli lõpetajat tunnustatakse meenega. 

4. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine 

4.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on 
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„väga hea“. 

4.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel õpilase tunnustamise otsustab kooli 

õppenõukogu. 

5. Sillaotsa Kooli kiituskirjaga tunnustamine 

5.1. Sillaotsa Kooli kiituskirjaga tunnustatakse õppeaasta lõpus 1.– 9. klassi õpilast, kellel 

tunnistusele kantavate õppeainete, käitumise ja hoolsuse aastahinded on “väga head“ 

ja „head“. 

5.2. Punkt 4.1. alusel kiituskirjaga tunnustatud õpilasele kooli kiituskirja ei väljastata. 

5.3. Sillaotsa Kooli kiituskirjaga 1. – 9. klassi lõpetajat tunnustatakse meenega. 

5.4. Sillaotsa Kooli kiituskirjaga tunnustamise otsustab õppenõukogu. 

5.5. Sillaotsa Kooli kiituskirjaga tunnustamise üksikutes õppeainetes või huvitegevuses 

otsustab õppenõukogu. 

6. Kooli tänukirjaga tunnustamine 

6.1. 1.– 9. klassi õpilasi kelle trimestrihinded on “väga head“ ja käitumishinne “väga hea“ 

või „hea“ tunnustatakse kooli tänukirjaga “Väga hea õppimise eest”. 

6.2. 1.– 9. klassi õpilasi kelle trimestrihinded on “väga head“ ja “head” ja käitumishinne 

“väga hea“ või „hea“ tunnustatakse kooli tänukirjaga “Hea õppimise eest”.  

6.3. Ettepaneku tänukirjaga tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

7. Kooli tänukaardiga tunnustamine 

7.1. 1.– 9. klassi õpilasi, kes ei ole puudunud ühtegi õppepäeva trimestri jooksul, 

tunnustatakse tänukaardiga. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

7.2. 1. – 9. klassi õpilasi, kes on esindanud kooli vabariiklikel olümpiaadidel, 

konkurssidel, aine- või spordivõistlustel, tunnustatakse tänukaardiga.  

7.3. 1.– 9. klassi õpilasi, kes on saavutanud piirkondlikel olümpiaadidel, konkurssidel, 

aine- või spordivõistlustel märkimisväärseid tulemusi tunnustatakse tänukaardiga. 

7.4. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.  

8. Käskkirjalise kiituse avaldamine 

8.1. Käskkirjalist kiitust hea ja väga hea õppeedukuse eest avaldab kooli direktor iga 

trimestri lõpus 1. – 9. klassi õpilasele, kelle trimestrihinded on "väga head” ja “head” 

ja käitumishinne "väga hea” või “hea”. Ettepaneku tunnustamiseks teeb 
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klassijuhataja. 

8.2. Käskkirjalist kiitust hea ja väga hea õppeedukuse eest avaldab kooli direktor 

õppeaasta lõpus 1. – 9. klassi õpilasele, kelle aastahinded on "väga head” ja “head” ja 

käitumishinne "väga hea” või “hea”. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

8.3. Käskkirjalist kiitust avaldab direktor õpilasele, kes on osalenud piirkondlikel 

olümpiaadidel, konkurssidel, aine- või spordivõistlustel. Ettepaneku õpilase 

tunnustamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja. 

9. Tunnustamine aunimetusega Sillaotsa Kooli Uhkus 

9.1. Tunnustuse Sillaotsa Kooli Uhkus saab õpilane 

9.1.1. kelle õppeedukus ja käitumine on “väga hea” ja “hea”; 

9.1.2. kes on osalenud aktiivselt koolielu edendamisel ja kooli esindamisel; 

9.1.3. kes on saavutanud muid silmapaistvaid tulemusi koolis või väljaspool kooli. 

9.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks aunimetusega Sillaotsa Kooli Uhkus teeb 

klassijuhataja, aineõpetaja, treener, juhendaja või kooli juhtkonna liige. 

9.3. Õpilase tunnustamise aunimetusega Sillaotsa Kooli Uhkus otsustab kooli 

õppenõukogu. 

9.4. Aunimetuse saajaid tunnustatakse õppeaasta lõpetamise aktusel.  

10. Vallavanema vastuvõtt õppeaasta lõpus 

Vallavanema vastuvõtule kutsutakse õpilased, kes on  

10.1. õppinud väga headele hinnetele ja kelle käitumishinne on "väga hea” või 

“hea”; 

10.2. osalenud maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel, aine- või spordivõistlustel 

ja saavutanud 1.-3. koha; 

10.3. osalenud vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, aine- või spordivõistlustel;  

10.4. saanud Sillaotsa Kooli Uhkus aunimetuse; 

10.5. õppenõukogu ettepanekul silmapaistvaid tulemusi saavutanud. 

Õpilast tunnustatakse meene ja tänukirjaga. Vallavanema vastuvõtule kutsutakse õpilased 

koos vanematega.  

  


