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Virtsu Kooli õpilaste tunnustamise kord
1. Õpilast tunnustatakse ja tänatakse:

2.

1.1.

heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;

1.2.

klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;

1.3.

aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest;

1.4.

silmapaistva heateo eest.

Õpilase tunnustamise ja tänamise meetodid:
2.1. Igapäevase õppetöö käigus
•

individuaalne suuline kiitus

•

suuline kiitus klassi või kooli ees;

•

kirjalik kiitus e-kooli;

2.1. direktori käskkiri;
2.2. õppenõukogu otsus;
2.3. kooli tänukiri, diplom, aukiri;
2.4. kiituskiri;
2.5. õpilase nime ja/või pildi paigutamine kooli autahvlile:
2.6. kooli tänukiri õpilase vanematele või neid asendatavatele isikutele;
2.7. õppimises edukate ja ühiskondlikult aktiivsete õpilastele ja nende
vanematele direktori vastuvõtt õppeaasta lõpus;
2.8. vallavanema vastuvõtt (eraldi statuut).
3.

Õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse õppenõukogu,
klassijuhatajate, aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul.

4.

Tunnustuse jagamine 1. – 3. veerandi lõpus
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4.1. Õppenõukogu avaldab iga veerandi lõpus kiitust õpilastele, kes on edukalt
esindanud kooli maakonna ja vabariiklikel võistlustel, konkurssidel ja
olümpiaadidel. Tunnistusele märgitakse: Õppenõukogu avaldab kiitust eduka
esinemise eest……
4.2. Ettepaneku tunnustamiseks teeb aineõpetaja, treener vm juhendaja, kelle
juhendamisel on õpilane kooli esindanud. Otsuse tunnustamiseks võtab
vastu õppenõukogu häälteenamusega.
5.

Tunnustuse jagamine õppeaasta lõpus:
5.1. Riikliku kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 1. - 8. klassi
õpilast kooli õppenõukogu otsusel õppeperioodi lõpul, kui tema muusika,
kunsti ja kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt „4“ ja teiste õppeainete
aastahinded „5“, käitumine eeskujulik või hea.
5.2. Riikliku kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines»
autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel kooli lõpetamisel 9. klassi õpilasi,
kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende
õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on „5“, nende õppeainete lõpueksami
hinne 9. klassis on „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine on vähemalt
rahuldav.
5.3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat,
kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja
lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
5.4. Kooli kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ tunnustatakse õpilasi, kellel on
aastahinneteks „5“ ja „4“ ning käitumine eeskujulik või hea.

6.

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kiituskirjaga teeb klassijuhataja ja/või
aineõpetaja.
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