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Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 15.05.2014 käskkirjaga nr 10 

 

 

I Õpilaste tunnustamine eduka õppimise eest 

 
Alus: Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrus nr 37 “Õpilase tunnustamise tingimused ja kord 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 09.06.2010, §57 

 

  

1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest 

üksikus õppeaines»  tunnustamine. 

 (1) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus 

õppeaines» võib tunnustada kõikide klasside õpilasi. 

 (2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu otsuse alusel. Ettepaneku esitab 

õppenõukogule klassijuhataja arvestades aineõpetajate arvamusi ja põhjendusi. 

 (3) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustatakse kooli õppenõukogu otsuse alusel 1.-8.  

klassi õpilast, kelle aastahinded on kõikides õppeainetes  “5“ (muusika- ja kunstiõpetus ning 

kehaline kasvatus võivad olla “4“ või kui õpilane kuulub kehalises kasvatuses erigruppi) ning 

kelle käitumine on eeskujulik või hea. 

 (4) Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustatakse õppenõukogu 

otsuse alusel 1.- 9. klassi õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes 

õppeaines (maakondlik tasemel olümpiaadi 1. kuni 3. koht; konkursi võit või äramärkimine; 1. 

kuni 3. koht vabariiklikul tasemel spordis). Ülejäänud ainetes peab edasijõudmine olema 

vähemalt rahuldav.  

 (5) Kiituskirjad antakse 1.-8. klassi õpilastele üle kooliaasta lõpuaktusel ning põhikooli 

lõpetajatele kooli lõpuaktusel võimalusel koos kooli meene või raamatuga.  

 (6) Haapsalu Põhikooli direktori tänukirjaga tunnustatakse viitele või viitele ja neljadele 

õppivate ning eeskujuliku või hea käitumisega õpilaste vanemaid. 

 

2.  Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine 

 (1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat õppenõukogu otsuse 

alusel, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne 

on «väga hea». 



 

 

 (2) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli 

õppenõukogu. 

 (3) Põhikooli kiitusega lõpetanud õpilase vanemaid tunnustatakse lõpuaktusel kooli tänukirjaga. 

 

II Õpilase tunnustamine ainealase edukuse eest 
 
 (1) Olümpiaadide maakondlikul voorul 1.- 6. koha saavutanud õpilaste tulemused 

avalikustatakse kooli kodulehel ning õpilasi tunnustatakse kooli aktustel.  

 

 (2) Olümpiaadide maakondlikul voorul esikoha saavutanud  õpilastele avaldatakse kiitust 

valgustablool ning õpilased kutsutakse õppeaasta lõpul direktori vastuvõtule. Õpilastele antakse 

tänukiri, kooli meene ja/või raamat.  

 

 (3) Õpilased, kes saavutavad vabariiklikul olümpiaadil 1.-10. koha, kutsutakse õppeaasta lõpul 

direktori vastuvõtule. Õpilastele antakse tänukiri, kooli meene ja/või raamat. 

 

 

III Õpilase tunnustamine klassivälise tegevuse eest 
 
(1) Klassivälises tegevuses aktiivselt osalenud õpilasi tunnustatakse kiitusega kooli kodulehel ja 

valgustablool ning  kooli aktustel. 

 

(2) Õppeaasta lõpus kutsub kooli direktor tänuvastuvõtule maakondlikel ja vabariiklikel 

konkurssidel, ülevaatustel, võistlustel märkimisväärseid tulemusi saavutanud õpilased ja nende 

vanemad. 

 

 (3) Klassijuhatajad, aineõpetajad ja ringijuhid esitavad õppeaasta jooksul vastavad nimekirjad 

huvijuhile.  

 

 

IV Õpilase tunnustamine aineõpetajate ja klassijuhatajate poolt 

 
 (1) Aineõpetaja tunnustab ainetundides õpilasi sõnalise või kirjaliku kiitusega õpilaspäevikus 

või ekoolis heade ja suurepäraste vastuste, loovuse, initsiatiivi  ja positiivsete püüdluste eest. 

 

 (2) Klassijuhataja tunnustab õpilasi kirjaliku kiitusega tunnistusel, õpilaspäevikus või ekoolis, 

suulise kiitusega klassijuhataja infovahetundides ning veerandi või õppeaasta viimases 

klassijuhatajatunnis. Tunnustada saab õpilasi heade õpitulemuste, klassivälises tegevuses aktiivse 

osalemise eest, kooli ja klassi esindamise eest konkurssidel ja võistlustel ning ka väikeste 

edusammude ja positiivsete püüdluste eest.   
 

 


