Lisa 1
Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste tunnustamise kord
Üldsätted
1. Käesolev kord sätestab Kivimäe põhikooli õpilaste tunnustamise .
2. Kivimäe põhikooli õpilaste tunnustamise kord on kooskõlas põhikooli ja
gümnaasiumiseadusega.
Eesmärgid
1. Õpilaste tunnustamine erinevates valdkondades.
2. Õpilaste motiveerimine.
3. Õpilaste arengu ja individuaalsete omaduste arvestamine.
I Tunnustamine eduka õppimise ja aktiivse õppetöövälise tegevuse eest
1. Suuline kiituse avaldamine.
2. Kiituse või tänu avaldamine vastava kandega õpilaspäevikus ja/või e-koolis.
3. Direktori käskkirjaga tunnustuse või tänu avaldamine.
4. Tänukirjaga tunnustamine.
4.1.Kooli tänukiri tulemusliku osalemise eest koolidevahelistel võistlustel või
olümpiaadidel,
4.2. 8. klassi poisi tunnustamine ilusa käekirja ja korrektsete ning
nõuetekohaselt vormistatud õppevahendite eest.
5. Kooli aukirjaga tunnustamine.
5.1. Kooli aukiri “Eeskujuliku käitumise, heade ja väga heade tulemuste eest
õppetöös”.
Õpilast tunnustatakse õppenõukogu otsusel kooli aukirjaga:
2.- 4. klass: kui tema aastahinded on viies õppeaines „4” (muusika- ja
kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse hinded sealhulgas) ja ülejäänud
õppeainetes „5” ning käitumine on eeskujulik,
5.- 9. klass: kui tema aastahinded on “4” või “5” ning käitumine on eeskujulik.
5.2. Kooli aukiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”.
7.- 9. klass: õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kooli aukirjaga
“Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”, kui ta on saavutanud väga
häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne on
“5”, ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.
6. Kiituskirjaga tunnustamine.
Kiituskiri “ Väga hea õppimise eest”.
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
eeskujulik või hea.
1. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tema
õpitulemustele ja käitumisele antud kokkuvõtvate hinnangute alusel.
Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

7. Kooli autahvel.
Ettepaneku õpilase esitamiseks kooli autahvlile teeb klassijuhataja.
Kooli autahvlile pääsevad õppenõukogu otsusega õpilased, keda on õppeaasta
lõpus tunnustatud kiituskirjaga või kelle poolaasta õpitulemused on väga head
ning käitumine eeskujulik.
8. Pidulik kontsert – aktus.
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel tänatakse kooli
tänukirjaga õpilasi ja nende juhendajaid, kes on kooli edukalt esindanud
erinevatel ainevõistlustel ning olümpiaadidel. Õpilased kutsutakse aktusele
koos vanematega.
II Tunnustamine põhikooli lõpetamisel
1. Kiitusega lõputunnistus.
Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9.
klassi õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates
õppeainetes aasta- ja eksamihinne "5" ning käitumine eeskujulik.
2. Kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”.
Põhikooli lõpetajat tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga
“Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”, kui ta on saavutanud väga
häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9.
klassis ning lõpueksami hinne on "5". Ülejäänud õppeainetes on
edasijõudmine vähemalt rahuldav.
3. 9. klassi õpilase tunnustamine mälestusesemega .
Aktiivset 9. klassi õpilast, kes on põhikooli jooksul õppinud vaid hinnetele “4”
ja “5” ning kelle käitumine on olnud eeskujulik või hea, autasustab kool
õppenõukogu otsusel mälestusesemega.
4. Kooli auraamat.
Heade ja väga heade tulemustega 9. klassi lõpetanud õpilased kirjutavad oma
nime kooli auraamatusse.
III Korra rakendumine ja muutmine
1. Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste tunnustamise kord on läbi arutatud ja
heaks kiidetud õppenõukogu koosolekul ( koosoleku protokoll nr 4, 17.03.11).
2. Tunnustamine tugineb koolipere tunnustamise statuudile.
3. Tallinna Kivimäe Põhikooli õpilaste tunnustamise kord on kooli kodukorra
lisa 1.
4. Õpilaste tunnustamise korras tehakse muudatusi Eesti Vabariigi Valitsuse ja
Tallinna Linnavolikogu seadusandlusest ning kooli vajadustest lähtuvalt .

