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I. ÜLDSÄTTED.
1.Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumisega võib tunnustada põhikooli lõpetajat:
1.1. kiituskirjaga“ Väga hea õppimise eest“
1.2. kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“
1.3. kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel
II. KIITUSKIRJAGA „VÄGA HEA ÕPPIMISE EEST“ TUNNUSTAMINE
2.1. 1.-8.klassi õpilast tunnustatakse 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 eeskujulik või hea.
Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
Tunnustatud on kutsutud koos vanematega vallavanema ja vallavolikogu
esimehe vastuvõtule 1. juunil.
III. KIITUSKIRJAGA „ VÄGA HEADE TULEMUSTE EEST ÜKSIKUTES
ÕPPEAINETES „ TUNNUSTAMINE
3.1. Kiituskirjaga tunnustatakse neid 1.-8. klassi õpilasi kooli õppenõukogu otsusel,
kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, nende õppeainete aastahinne on „5“ , ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.
3.2. Kiituskirjaga tunnustatakse neid 9. klassi õpilasi kooli õppenõukogu otsusel,
kes on saavutanud nendes õppeainetes aastahindeks 9. klassis „5“ ja nende ainete
lõpueksamihinne on „5“, ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.
Ettepaneku teeb õppenõukogule klassijuhataja aineõpetaja ettepaneku alusel.
IV.

KIITUSEGA PÕHIKOOLI LÕPUTUNNISTUSEGA TUNNUSTAMINE

4.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete hinne on „ väga hea“ ning käitumine
„eeskujulik“ või „ hea“.
4.2. Põhikoolilõpetaja kiitusega lõputunnistuse tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

V.

KOOLI EES TUNNUSTAMISE KORD
5.1. Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest antakse 1.-9. klassi õpilasele
veerandi lõpus tunnistus kätte kooli üldkogunemisel .
5.2. Kogunemisel saavad tunnistused õpilased, kellel on veerandihinded „ 4 ja 5“
ja kelle käitumine on eeskujulik või hea.

VI.

VÄLJASPOOL KOOLI SAADUD SAAVUTUSTE EEST TUNNUSTAMINE

6.1. Maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel, võistlustel ja näitustel osalenud
õpilasi tunnustatakse kooli üldkogunemistel ja nende nimed kantakse kooli
kodulehel olevale tunnustuslehele.
6.2. Õpilast, kes on saavutanud väljaspool kooli I-III koha, tunnustatakse koolis
kooli tänukirja ja raamatuga.
6.3. Õpilast, kes on saavutanud väljaspool kooli IV-V koha, tunnustatakse kooli
tänukirjaga.

