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1. Üldsätted 

Tilsi Põhikooli õpilaste tunnustamise korra aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 57, 

Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja 

kord“ ning koolis kokkulepitud põhimõtted. 

2. Tunnustamine 

Tunnustuse avaldamine on koolipoolne kiitus õpilasele silmapaistvate saavutuste eest õppe- ja 

tunnivälises tegevuses ning kooli eduka esindamise eest. Tunnustamise viisid on: 

2.1. Jooksev tunnustamine 

 Õpetaja suuline kiitus klassi või kooli ees õpetaja ettepanekul 

 Kirjalik kiitus, mille õpetaja registreerib päevikus märkuste rubriigis 

 Kirjalik kiitus või tänu kooli teadetetahvlil, diplom, tänukiri vms rubriigis „Õpetaja kii-

dab“ 

2.2. Õppeperioodi lõpus 

  „Hea või väga hea õppimise ja korrektse käitumise eest õppeperioodil“ 1.-9. klassi 

õpilasele kiituse avaldamine klassijuhataja ettepanekul direktori käskkirjaga ja äramärki-

mine valla lehes, kui tema õppeperioodi kokkuvõtvad kõik hinded on head või väga head 

ning käitumine korrektne 

  „Kutse direktori vastuvõtule“ hea õppeedukuse ja korrektse käitumisega õpilane koos 

vanematega. Kutsutavad õpilased peaksid järgima Tilsi Põhikooli õpilasreegleid ja kõik I 

trimestri hinded olema vähemalt head – klassijuhataja ettepanek. Meene 

 „Direktori tänukaart lapsevanema (te)le“ klassijuhataja ettepanekul.  

 „Silmapaistvate tulemuste eest“ maakondlikel- (1.-3.koht) ja/või riiklikel võistlustel 

(1.-10. koht) tunnustamine direktori käskkirjaga ja äramärkimine valla lehes juhendanud 

õpetaja ettepanekul.  

2.3. Õppeaasta lõpus 

 „Vallavanema vastuvõtule esitamine“ hea õppeedukusega, olümpiaadidel kolme parema 

hulka jõudnud, huvitegevuses maakondlikult (1.-3. koht)  või vabariiklikult edukalt kooli 
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esindanud (1.-10. koht)  ja korrektse käitumisega õpilased. Klassijuhataja ettepanekul, õp-

penõukogu kinnitusel 

 Kiituskiri “Väga hea õppimise ja korrektse käitumise eest” 1.-8. klassi õpilast tunnus-

tatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga, kui tema kõik aastahinded on  “5”. Ette-

paneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. Kiituskirja pälvinud õpilaste äramärki-

mine valla lehes. Õppenõukogu otsus. Kiituskirja saab kätte kooli ees. 

 Kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” 1.-8. klassi õpilasele. 

Kiituskirjaga autasustatakse kooli vastava aine õpetaja ettepanekul ja  õppenõukogu otsu-

sel õpilasi, kellel on õppeaines kõik perioodihinded “5”, on osalenud võistlustel. Ainealast 

kiituskirja ei anta õpilasele, kes lõpetab õppeaasta väga heade õpitulemustega kõigis aine-

tes. Õppenõukogu otsus. Kiituskirja saab kätte kooli ees 

 „Kiitusega põhikooli lõputunnistuse“ saab põhikooli lõpetaja, kellel kõigi lõputunnistu-

sele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on  “5”   ja käitumine 

korrektne. Õppenõukogu otsus 

 Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” põhikooli lõpetajat 

autasustatakse kooli vastava aine õpetaja ettepanekul ja  õppenõukogu otsusel 9. klassi 

õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, on osalenud 

võistlustel. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on “5”, nende õppeainete lõpuek-

sami hinne on “5”. Ainealast kiituskirja ei anta õpilasele, kes lõpetab põhikooli kiitusega. 

Õppenõukogu otsus 

 „Tänukiri“ – silmapaistvate tulemuste eest erinevates koolielu valdkondades. Õpetaja 

ettepanekul. Tänukirja saab kätte kooli ees. 

 

 


