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Rõuge Põhikooli õpilase tunnustamise kord 

 

 

1. Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras. 

 

 2. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” 

tunnustamine. 

(1) Kiituskirjaga võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi. 

(2) 4.-9. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”, 

kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “4” ja teiste 

õppeainete aastahinded “5”, käitumine vastab üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidele. 

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

(3) Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel kehalises 

kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut “arvestatud”.  

(4) Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” autasustatakse kooli õppenõukogu 

otsusel 4.-9. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, 

esindanud edukalt kooli maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, saavutanud 

väga häid tulemusi riiklikes tasemetöödes. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja või 

aineõpetaja. 

 

3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine. 

(1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõputunnistusele 

kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”.   

(2) Põhikoolilõpetajate kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu 

klassijuhataja ettepanekul.   

 

4. Kooli kiituskirja väljaandmine. 

(1) Kooli kiituskiri antakse Rõuge Põhikooli 4.-9. klassi õpilasele, kelle aastahinded kõigis õppeainetes 

on “4” või “5”, käitumine vastab üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidele. 

(2) Kooli kiituskiri antakse ka õpilasele, kes kehalises kasvatuses kuulub erigruppi.  

(3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

(4) 1.-3. klassi õpilasi tunnustatakse kiituskirjaga klassijuhataja otsusel. 

 

 5. Kooli jõulutunnustuse väljaandmine. 

(1) Jõulutunnustus antakse õpilasele, kelle õpitulemused I poolaastal on head või väga head ning                    

käitumine vastab üldtunnustatud  käitumis- ja kõlblusnormidele. 

(2) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

   

6.  Õpilase tunnustamine. 

      6.1.  Suuline kiitus. 

6.2. Kiituse avaldamine vastava kandega e-Kooli või õpilaspäevikusse. 

6.3. Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine. 

6.4. 4.-9. klassi õpilaste tunnustamine direktori vastuvõtul. 

6.5. Preemiareis. 

6.6. Meenetega tunnustamine eduka esinemise eest koolis. 

6.7. Meenetega tunnustamine kooli esindamise eest. 

 

 


