
Õpilaste tunnustamise kord Kääpa Põhikoolis 

 
1. Õpilase tunnustamisel võetakse aluseks haridus- ja teadusministri määrus nr 37 (16.09.2012) 

„Õpilase tunnustamise tingimused ja kord”. 

2. Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise ning õpilasvõistlustel/olümpiaadidel 

tulemusliku esinemise  eest tunnustatakse põhikooli õpilast õppeperioodi lõpul või õppeaasta 

jooksul, vastavalt vajadusele õpilaskogunemistel. 

3. Õpilase tunnustamist koordineeriv isik on klassijuhataja või aineõpetaja. 

4. Suuremad tunnustusüritused õppeaasta jooksul on: Kääpa kooli Hea Kodaniku valimine ja 

Võru valla vastuvõtt parematele õppuritele ja õpilasvõistlustel osalenutele.  

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul: 

a. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel 2.–4. 

klassi õpilast, kui tal on aastahinnetes ainult ”väga head” või ka üks “hea” (muusika-, 

kunsti-, töö-, liikumis-, tehnoloogia- või käsitöö ja kodunduse õpetus) ja käitumine 

“eeskujulik”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.  

Sama tunnustuse saab 1. klassi õpilane eriti silmapaistvate õpitulemuste ja väga hea 

käitumise eest. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.  

b. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel 5.–8. 

klassi õpilast, kui tema kohustuslike ja valikõppeainete aastahinded ja loovtöö hinne on 

“väga head“ ning muusika-, kunsti-, tehnoloogia-, käsitöö ja kodunduse ja liikumisõpetuse 

aastahinne on vähemalt “hea”  ning käitumine eeskujulik. Ettepaneku õpilase 

tunnustamiseks teeb klassijuhataja.  

c. Kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes" tunnustatakse kooli 

õppenõukogu otsusel 9. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või 

mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on „väga hea”, õppeainete 

lõpueksami hinne 9. klassis on „väga hea” ning ülejäänud õppeainetes edasijõudmine 

vähemalt hea ning käitumine “eeskujulik” või “hea”.  

d. Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusel 9. klassi õpilasele, 

kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta ja eksamihinne 

„väga hea” ning käitumine “eeskujulik” või “hea”.  



e. Kääpa Põhikooli tänukirjaga “Hea õppimise ja käitumise eest” tunnustatakse direktori 

otsusel õppeaasta lõpul 2.–9. klassi õpilast, kellel on „head“ ja „väga head“ õppetulemused 

või sellele vastav hinnang ning käitumine. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.  

f. Kääpa Põhikooli tänukirjaga “Tubli osalemise eest olümpiaadil või ainekonkursil” 

tunnustatakse direktori otsusel kogu õppeaasta jooksul 1.-9. klassi õpilast, kes osales 

olümpiaadil või aine- jm. konkursil väljaspool kooli või koolis ja saavutas maakonnas I-III 

koha või vabariigis I-X koha. Ettepaneku teeb direktorile aineõpetaja või ringijuhendaja.   

g. Kääpa Põhikooli tänukirjaga spordivõistlustel maakonna koolinoorte meistriks tulnud  

võistkond või I - III koha saavutanud õpilane või üleriigilisel meistrivõistlusel I - VI koha 

saavutanud õpilane või I - III koha saavutanud võistkond ning õppeaasta kokkuvõtvad 

hinded ja käitumine on vähemalt „rahuldavad”.  

h. Kääpa Põhikooli tänukirjaga koolielu edukalt edendanud õpilane või kollektiiv ning 

käitumine ja hoolsus on „eeskujulik” või „hea”. Ettepaneku võivad teha kõik 

koolikollektiivi liikmed. 


