KAMBJA PÕHIKOOL
Õpilaste tunnustamise kord
Kooskõlastatud õppenõukogus 21.09.2009
Tunnustamise aluseks on Haridus-ja teadusministri määrus 09.02.2006 nr 8; 09.08.2010 nr 37
Täiendatud PGS 09.06.2010 § 57 alusel
I ÜLDSÄTTED
1.Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest tunnustatakse õpilast õppeperioodi lõpul ja
kooli lõpetamisel järgmiselt:
a) kiituskiri „Väga hea õppimise eest“
b) kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“
c) kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel
2.Eduka esinemise/esindamise eest koolis või väljaspool kooli
a) kooli tänukiri
b) kooli aukiri
c) kooli diplom
3.Direktori käskkirjaline tunnustus
4.Stipendium
5.Vallavanema vastuvõtt
II KIITUSKIRJAGA TUNNUSTAMINE
1.Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse õppenõukogu otsusega 1.-9. kl õpilast, kui
tema aastahinneteks on kõik „5“ või kui tema muusika, kunsti ja kehalise kasvatuse hinne on
vähemalt „4“ja teised aastahinded „5“ ning käitumine eeskujulik või hea.
Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2.Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ tunnustatakse 4.-9.kl õpilast
õppenõukogu otsusega, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes aines. Nende ainete
veerandite ja aastahinne, kooli-ja lõpueksami hinne on „5“, ülejäänud ainetes vähemalt rahuldav ja
käitumine eeskujulik või hea.
Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja koostöös aineõpetajaga.
III KIITUSEGA PÕHIKOOLI LÕPUTUNNISTUSE VÄLJAANDMINE
1.Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega 9.kl õpilasele, kellel kõikides
põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta-ja eksamihinne on „5“ ning käitumine
eeskujulik või hea.
Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
IV KOOLI AUKIRJA, TÄNUKIRJA, DIPLOMIGA TUNNUSTAMINE
1.Kooli aukirjaga, tänukirjaga või diplomiga tunnustatakse 1.-9.kl õpilast, kes õppeperioodi jooksul
on edukalt esinenud/esindanud kooli koolisisestel ja koolivälistel olümpiaadidel, konkurssidel ja
võistlustel ning on saavutanud maakondliku või vabariigi tasandil 1.-6. koha.
Ettepaneku tunnustamiseks teeb aineõpetaja- juhendaja.
V KOOLI DIREKTORI KÄSKKIRJALINE TUNNUSTUS
1.Direktori käskkirjaga tunnustatakse õpilasi, kes on edukalt esindanud kooli olümpiaadidel,
konkurssidel või võistlustel.

2.Direktori käskkirjaga tunnustatakse õpilast, kelle õppeainete kokkuvõtvad hinded veerandi lõpus
on „5“ ja „4“ ning kelle käitumine on eeskujulik või hea.
3.Direktori käskkirjaga tunnustatakse õpilast, kelle käitumine või tegu on kaasõpilastele
eeskujuandev.
Ettepaneku tunnustamiseks teeb aineõpetaja, klassijuhataja
VI ÕPILASTE TUNNUSTAMINE STIPENDIUMIGA
1.Stipendiumiga tunnustatakse 7.-9.kl õpilast õppenõukogu otsusega, kui tema õppeainete
veerandihinded on „5“ ja „4“ ning käitumine eeskujulik või hea vallavalitsuse poolt kehtestatud
rahalise summaga
Ettepaneku teeb klassijuhataja.
VII VALLAVANEMA VASTUVÕTT
1.Vallavanema pidulikule vastuvõtule õppeaasta lõpul kutsutakse õpilased, kelle aastahinded on „5“
ja „4“ , käitumine eeskujulik või hea ning nende õpilaste vanemad (esindajad).
2.Õpilasi ja vanemaid tunnustatakse vallavalitsuse tänukirja ja meenega.
RAKENDUSSÄTTED
1.Õpilaste tunnustamine toimub kooli pidulikel üritustel õppeperioodi kestel või lõpus.
2.Õpilaste vanemaid teavitatakse tunnustamisest kirjalikult või e-kooli kaudu

