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Lisa 1 Pärlipäev

PÄRLIPÄEV

Pärlipäev on Kuressaare Nooruse Kooli ja huvikool Inspira parimatele ainetundjatele,

olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel edukalt esinenud õpilastele korraldatav direktori

vastuvõtt. Nimetus Pärlipäev on kasutusel alates 1995/1996. õppeaastast, nime autoriks on

õppealajuhataja Anu Saabas. Tiitli kinnituseks sai võitja esialgu sümboolse krooni, alates

2000. aastast on auhinnaks klaaspärl. Pärlid selgitatakse välja Kuressaare Nooruse Kooli

kõigis kooliastmetes ning alates 2015/2016. õppeaastast ka huvikool Inspira erinevates

huvitegevuse valdkondades.

Pärlipäeva juhend

Õpilaste tunnustussüsteemi eesmärk: enese igakülgne arendamine (head saavutused

olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel) ja pühendunud õpilastele motiveeriva tähelepanu

osutamine.

● Õpilaste tunnustamine toimub silmapaistvate saavutuste eest maakonnas, vabariigis

või maailmas.

● Parimate tulemustega õpilaste pingerida koostatakse 1.–6. klassini klassidepõhiselt ja

7.–9. klassini valdkonnapõhiselt.

● Klassijuhatajad koguvad infot õpilaste tulemuste kohta vähemalt neli korda aastas

vastavalt kokkulepitud aegadele:

18. mai – 31. august ehk suvevaheaja lõpp;

I, II ja III trimestri lõpp.

● Õpilaste tulemused kantakse jooksvalt kooli kodulehe „saavutuste“ lehele.
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1. PARIM ÕPILANE AINEOLÜMPIAADIDEL

Eesmärk:

Tähtsustada õpilaste osalemist aineolümpiaadidel, ainealastel võistlustel ja konkurssidel kui

ühte tähtsamat väljundit õpitud teadmiste, oskuste presenteerimiseks ning võrdlemiseks

eakaaslastega.

Ülesanne:

1) Selgitada välja kooli parim õpilane, aunimetus PÄRL – kõige enam punkte saavutanud

õpilane kõigis kooliastmetes.

2) Esitada õpilased osalemiseks kooli tunnustamisüritusele Pärlipäev üldarvestuse punktide

summa põhjal.

Vastutav(ad) isik(ud):

Parimad õpilased aineolümpiaadidel 7.–9. klasside arvestuses selgitab välja õppealajuhataja

(aluseks juhendi järgi välja töötatud koondtabelid).

1.–6. klassides esitab parimad tegijad iga klassi juhataja.

1.1 Arvestuse korraldus

1) Arvesse lähevad õpilase

● tulemused aineolümpiaadidel ja -võistlustel (loendi aluseks on Eesti kooliolümpiaade

koordineeriva TÜ teaduskooli andmebaas; ainealaste konkurssidena arvestatakse

Haridus- ja Teadusministeeriumi, k.a tema allasutuste poolt või nende osalusel

korraldatavaid võistlusi) – ametlike protokollide või juhi esildise alusel;

● osalemine TÜ teaduskooli kursustel – aineõpetaja ettepanekul.

2)  Arvestus on individuaalne.

3) Kui õpilane osaleb ühe ja sama teemaga erinevatel konkurssidel või võistlustel, siis

arvesse võetakse tema saavutatud parim tulemus ja talle lisatakse iga muu ürituse

kohta vaid osalemise punkt (v.a muusika, kunst, käsitöö ja sport).
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1.2 Punktiarvestus

1) Maakondlikud või I vooru aineolümpiaadid

Aluseks protokollid.

● Iga õpilase tulemusprotsent (saavutatud punktide osakaal 1. koha punktidest), mis

teisendatakse tulemuspunktideks alljärgnevalt:

100% – 7 punkti

90–99% – 6 punkti

80–89% – 5 punkti

70–79% – 4 punkti

60–69% – 3 punkti

50–59% – 2 punkti

49% ja vähem – 1 punkt

● I – III koha saavutamisel lisatakse tulemuspunktidele kohapunktid alljärgnevalt:

1. koht – 3 punkti

2. koht – 2 punkti

3. koht – 1 punkt

2) Vabariiklikud või II vooru aineolümpiaadid; rahvusvahelised ainealased võistlused

või konkursid

Aluseks on kutse olümpiaadile.

Kohapunktid:

1. koht – 20 punkti

2. koht – 19 punkti

3. koht – 18 punkti

4. koht – 17 punkti

5. koht – 16 punkti

6. koht – 15 punkti

7.–10. koht – 14 … 11 punkti
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11. koht või osalemine – 5 punkti

3) Maakondlikud ainealased võistlused või konkursid:

1. koht või grand prix – 4 punkti

2. koht või laureaat – 3 punkti

3. koht või eripreemia või preemia – 2 punkti

osalemine – 1 punkt

4) Vabariiklikud ainealased võistlused või konkursid (v.a Känguru, mõttesport):

Kohapunktid:

1. koht – 10 punkti

2. koht – 9 punkti

3. koht – 8 punkti

jne kuni

10. koht või osalemine – 1 punkt

4.1) Üleriigiline matemaatikavõistlus Känguru

Kohapunktid:

1.–100. koht – 5 punkti

101.–200. koht – 4 punkti

201.–300. koht – 3 punkti

301. koht või osalemine – 1 punkt

4.2) Vabariiklik mõttespordi olümpiaad

Arvestuspunktid protokolli alusel:

200 ja enam punkti – arvestusse 4 punkti

100–199 punkti – arvestusse 3 punkti

51–99 punkti – arvestusse 2 punkti

5–50 punkti – arvestusse 1 punkt

5) Osalemine TÜ teaduskooli kursusel (1. mai seisuga) – 10 punkti

1.3 Parimad õpilased aineolümpiaadidel selgitab välja põhikooli õppejuht
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1.4 Vajadusel on õppejuhil õigus teha arvestuse alustes muudatusi.

Koostanud A. Saabas
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2. PARIM ÕPILANE ESIMESES KOOLIASTMES

1.–3. klassi õpilastel maakondlikke ja vabariiklikke olümpiaade ei toimu. Parima õpilase

väljaselgitamisel arvestatakse tulemusi kunstis, spordis, muusikas ja kooli poolt korraldatud

konkurssidel/võistlustel. Aluseks on klassijuhatajate poolt kogutud ja/või aineõpetaja poolt

sisestatud õpilaste saavutused kooli kodulehe „saavutuste“ lehel. Koostatakse klassisisene

pingerida vastavalt valdkonnale (õppetöö, muusika, sport, kunst).

● Kohapunktid valdkondade järgi:

1. koht – 10 punkti

2. koht – 9 punkti

3. koht – 8 punkti jne

● Valdkondade punktid liidetakse kokku ning koostatakse üldine pingerida.

2.1 Koolisisesed konkursid, võistlused

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 5, 4 ja 3 punkti

● eripreemia/äramärgitud töö – 2 punkti

● osalemine  – 1 punkt

2.1.1 Kohapunktid Mini-Megaaju võistluselt

Kolme võistluse kokkuvõtte alusel (kui õpilane on osalenud kõigil kolmel võistlusel):

● 1. koht – 5 punkti

● 2. koht – 4 punkti

● 3. koht – 3 punkti

● 4. koht või osalemine – 1 punkt

2.1.2 Õpilane osales üksiku(te)l võistlus(t)el (ei arvestata topelt, st punktis 2.1 ei kajastu)

● osalemine – 1 punkt
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2.2 Piirkondlikud konkursid, võistlused

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 6, 5 ja 4 punkti

● eripreemia/äramärgitud töö – 3 punkti

● osalemine – 2 punkti

2.3 Üleriigilised konkursid, võistlused

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 7, 6 ja 5 punkti

● eripreemia/äramärgitud töö – 4 punkti

● osalemine – 3 punkti

2.3.1  Vabariiklik mõttespordi olümpiaad

● Kohapunktid:

1.–3. koht – vastavalt 10, 9 ja 8 punkti

● Arvestuspunktid protokolli alusel:

200 ja enam punkti – 4 punkti

100–199 punkti – 3 punkti

51–99 punkti – 2 punkti

5–50 punkti – 1 punkt

2.4 Rahvusvahelised konkursid, võistlused (sh Känguru)

Kohapunktid:

● osalemine – 4 punkti

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 10, 9 ja 8 punkti jne

● arvestuspunktid protokolli alusel:

1.–50. koht – 7 punkti

51.–100. koht – 6 punkti

101.–150. koht – 5 punkti

151.–200. koht – 4 punkti

201.–250. koht – 3 punkti

251.–300. koht – 2 punkti



8

2.5 Õppeedukus

● I-II trimestril kõik maksimaalsed õpitulemused 100–90% – 5 punkti

● I-II trimestril kõik õpitulemused vahemikus 89–75% – 2 punkti

2.6 Sotsiaalsed oskused

● hinnatud klassikaaslane (laste rahuloluküsitluse põhjal) – 3 punkti

* Lisatingimus: Nimetatud õpilasel ei tohi olla mitte ühtegi omandamata õpioskust ning

õpilase käitumisega on kõik korras nii koolis kui ka väljaspool kooli.
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3. PARIM ÕPILANE TEISES KOOLIASTMES

Parima õpilase väljaselgitamisel arvestatakse tulemusi ainealastel olümpiaadidel/

konkurssidel/võistlustel, lisaks kunstis, spordis, muusikas ja kooli poolt korraldatud

konkurssidel/võistlustel. Aluseks on klassijuhatajate poolt kogutud ja/või aineõpetaja poolt

sisestatud õpilaste saavutused kooli kodulehe „saavutuste“ lehel. Koostatakse klassisisene

pingerida vastavalt valdkonnale (õppetöö, muusika, sport, kunst).

● Kohapunktid valdkondade järgi:

1. koht – 10 punkti

2. koht – 9 punkti

3. koht – 8 punkti jne

● Valdkondade punktid liidetakse kokku ning koostatakse üldine pingerida.

3.1 Koolisisesed konkursid ja võistlused

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 5, 4 ja 3 punkti

● eripreemia/äramärgitud töö – 2 punkti

● osalemine  – 1 punkt

3.2 Piirkondlikud konkursid

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 6, 5 ja 4 punkti

● eripreemia/äramärgitud töö – 3 punkti

● osalemine – 2 punkti

3.3 Üleriigilised konkursid

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 7, 6 ja 5 punkti

● eripreemia/äramärgitud töö – 4 punkti

● osalemine – 3 punkti

3.4 Rahvusvahelised konkursid (sh Känguru)

Kohapunktid:
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● osalemine – 4 punkti

● saavutatud koht (1.–3. koht) – vastavalt 10, 9 ja 8 punkti jne

● arvestuspunktid protokolli alusel:

1.–50. koht – 7 punkti

51.–100. koht – 6 punkti

101.–150. koht – 5 punkti

151.–200. koht – 4 punkti

201.–250. koht – 3 punkti

251.–300. koht – 2 punkti

3.5 Maakondlikud ainealased võistlused või konkursid

1. koht või grand prix – 7 punkti

2. koht või laureaat – 6 punkti

3. koht või eripreemia või preemia – 5 punkti

jne kuni

10. koht või osalemine – 2 punkti

3.6 Maakondlikud aineolümpiaadid

Aluseks protokollid.

● Iga õpilase tulemusprotsent (saavutatud punktide osakaal 1. koha punktidest), mis

teisendatakse tulemuspunktideks alljärgnevalt:

100% – 7 punkti

90–99% – 6 punkti

80–89% – 5 punkti

70–79% – 4 punkti

60–69% – 3 punkti

50–59% – 2 punkti

49% ja vähem – 1 punkt

● 1.–3. koha saavutamisel lisatakse tulemuspunktidele kohapunktid alljärgnevalt:

1. koht – 3 punkti
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2. koht – 2 punkti

3. koht – 1 punkt

3.7 Vabariiklik mõttespordi olümpiaad (male, kabe, gomoku, sudoku). Iga ala

arvestatakse eraldi ja tulemused liidetakse kokku.

Kohapunktid:

1.–3. koht – vastavalt 10, 9 ja 8 punkti

Arvestuspunktid protokolli alusel:

200 ja enam punkti – 4 punkti

100–199 punkti – 3 punkti

51–99 punkti – 2 punkti

5–50 punkti – 1 punkt

3.8 Õppeedukus

● I-II trimestril kõik maksimaalsed õpitulemused 100–90% – 5 punkti

● I-II trimestril kõik õpitulemused vahemikus 89–75% – 2 punkti

3.9 Sotsiaalsed oskused

Klassi/kooli ürituste korraldamine, hinnatud klassikaaslane (õpetaja arvestuste ja laste

rahuloluküsitluse põhjal. Õpetaja töötab enda jaoks sobiva vormi, et jooksvalt infot koguda) –

3 punkti

* Lisatingimus: Nimetatud õpilasel ei tohi olla mitte ühtegi omandamata õpioskust ning

õpilase käitumisega on kõik korras nii koolis kui ka väljaspool kooli.

Koostanud K. Paju
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4. PARIMAD TEGIJAD HUVITEGEVUSE VALDKONDADES

Eesmärk:

● väärtustada huvitegevuse osa õpilase arengus;
● tunnustada huvitegevuse valdkondades edukaid õpilasi.

Vastutav(ad) isik(ud): Inspira juhataja, huvikoolis vastavate huvitegevuse valdkondade eest

vastutavaks määratud isikud (sport/tants, muusika, käsitöö/tehnoloogia), huvijuht,

klassijuhatajad, aineõpetajad. Õpilaste tulemuste aluseks on kooli kodulehele sisestatud

saavutused.

4.1 Valdkonna „Parim tegija spordis ja tantsus“ arvestuse korraldus

1) Arvestust peetakse individuaalselt ning selgitatakse parim tegija spordis 7.–9. klasside

arvestuses.

2)  Tulemuste arvestamisel on aluseks võistluste protokoll.

3)  Arvestatakse järgnevate võistluste tulemusi:

Koht

Võistlus

Võistluste

raskusaste =

koefitsient

Võist-

lustel

osale-

mine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Olümpiamängud 10 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Täiskasvanute MM 9 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Juunioride MM 8 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Euroopa MV 7 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Rahvusvahelised võistlused 6 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Täiskasvanute Eesti MV 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Noorte Eesti MV 4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Eesti Koolispordi Liidu

võistlused 3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maakonna meistrivõistlused 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maakonna turniirid, etapid, cup-id 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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4) Punktide arvestamisel korrutatakse kohapunktid koefitsiendiga.

5) Kõrgetasemelistel võistlustel (tabelis 1–5) osalemise punktid saab võistleja, kui tema

tulemus on 10. kohast tagasihoidlikum.

6) Parima õpilase selgitamiseks liidetakse kokku kõik õpilase aasta jooksul spordiüritustel

saadud punktid ning moodustatakse kõigist osalejatest nn pingerida.

Koostanud Ü. Räim, G. Sepp

19.11.2019

4.2 Valdkonna „Parim tegija muusikas“ arvestuse korraldus

1) Arvestust peetakse individuaalselt ning selgitatakse parim tegija muusikas 7.–9.

klasside  arvestuses.

2) Tulemusi arvestatakse võistluste korraldajatelt saadud protokollide alusel,

kohapunktid jagunevad:

● rahvusvaheline konkurss või võistlus

grand prix – 12 punkti

1. koht – 11 punkti

2. koht – 10 punkti

3. koht – 9 punkti jne

10. koht – 2 punkti

eripreemia 1 punkt

● üleriigiline konkurss või võistlus

1. Muusika aineolümpiaadi kulddiplom – 10 punkti,

hõbediplom – 8 punkti

pronksdiplom – 6 punkti

eripreemia valdkonna võitjale 5 punkti

2. Solistid, duetid, vokaalansamblid:

grand prix – 11 punkti

1. koht – 10 punkti

2. koht – 9 punkti

3. koht – 8 punkti jne

9. koht – 2 punkti

10. koht või eripreemia – 1 punkt.
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Kui rohkem kohti ei määrata, siis alates 4. kohast finaalis 5 punkti.

Võistluste piirkondlikud vahevoorud annavad edasipääsejale 5 punkti, Tähtede Lava

poolfinaal (televisioon) 5 punkti, finaali 1. koht 11 punkti, 2.–8. koht 8 punkti.

● maakondlik konkurss või võistlus

1. Muusika aineolümpiaadi 1. koht – 3 punkti, 2. koht – 2 punkti, 3. koht – 1 punkt.

Iga õpilase tulemusprotsent (saavutatud punktide osakaal 1. koha punktidest), mis

teisendatakse tulemuspunktideks alljärgnevalt:

100% – 7 punkti

90–99% – 6 punkti

80–89% – 5 punkti

70–79% – 4 punkti

60–69% – 3 punkti

50–59% – 2 punkti

49% ja vähem – 1 punkt

2. Solistid, duetid, vokaalansamblid:

1. koht – 3 punkti

2. koht – 2 punkti

3. koht – 1 punkt

eripreemia 1 punkt

Edasipääs üleriigilisele konkursile demovoorust (või kui kohti ei määrata) – 2 punkti.

● ülelinnaline konkurss või võistlus

Pääsemine 20 tublima hulka või edasi maakondlikule konkursile annab 1 punkti.

3) Parima õpilase selgitamiseks liidetakse kokku kõik õpilase aasta jooksul

muusikaüritustel saadud punktid ja moodustatakse kõigist osalejatest nn pingerida.

Koostanud Laine Lehto

4.3 Valdkonna „Parim tegija kunstis, käsitöös ning töö- ja tehnoloogiaõpetuses“

arvestuse korraldus

1) Arvestust peetakse individuaalselt ning 7.–9. klasside arvestuses selgitatakse

● parim tegija käsitöös/kodunduses

● parim tegija töö- ja tehnoloogiaõpetuses
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● parim tegija kunstis

Vabariigi tasand

grand prix – 12 punkti

esimesed 10 kohta – 10 punkti

eripreemia-äramärkimine või pääs finaali – 6 punkti

vabariiki valitud töö, osalemine – 4 punkti

Maakonna tasand

grand prix – 6 punkti

esimesed 6 kohta – 4 punkti

eripreemia-äramärkimine – 2 punkti

osalemine – 1 punkt

Kooli tasand

grand prix – 3 punkti

esimesed kolm kohta – 2 punkti

eripreemia-äramärkimine või osalemine – 1 punkt

2) Parima õpilase selgitamiseks liidetakse kokku kõik õpilase aasta jooksul saadud

punktid ja moodustatakse kõigist osalejatest nn pingerida. Võrdsete punktisummade

korral annab eelistuse konkurssidel saavutatud kõrgem koht ning konkursi olulisus.

Koostanud R. Kaubi

Muudatused sisse viidud 9.05.2019

4.4 Valdkonna  „Parim tegija noorsootöös“ arvestuse korraldus

1) Arvestust peetakse individuaalselt ning selgitatakse parim tegija noorsootöös 7.–9.

klasside arvestuses.

2) Arvestuse alused:

● osalemine noorsooprojektides – 5 punkti

● omaalgatus – 5 punkti

● kooliürituste korraldamine – 5 punkti

● osalemine õpilasvahetuses – 2 punkti

● osalemine õpilasesinduses – 2 punkti

Koostanud K. Lauri
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4.5 Kuressaare Nooruse Kooli huvikool Inspira pärlid ja tähed

Arvestus on individuaalne.

1) Inspira pärlid selgitatakse huvikooli huvitegevuse valdkondades, kus õpilased on

saavutanud kõige enam punkte 1.–9. klasside arvestuses.

2) Tulemuste aluseks on vastavate valdkondade punktiarvestuse süsteemide järgi

koostatud õpilaste pingeread.

3) Inspira tähed selgitatakse vastavalt Inspira tähe statuudile (lisa 1).

Lisatud aprill 2016

Muudetud jaanuar 2020
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Lisa 1 Kuressaare Nooruse Kooli huvikooli Inspira Tähe ja Pärli statuut

1. Inspira Täht antakse välja Kuressaare Nooruse Kooli huvikooli Inspira huvitegevuse

valdkondade eest vastutavaks määratud isikute otsuse alusel tunnustamaks ja tänamaks

tegijaid, kelle tegu ja toimetamine on antud õppeaastal kaasa aidanud huvikooli edenemisele.

2. Kuressaare Nooruse Kooli huvikooli Inspira Pärl antakse välja vastavas huvitegevuse

valdkonnas kõige enam punkte kogunud või oma tegevusega ülimalt silma paistnud õpilasele.

3. Aukiri Kuressaare Nooruse Kooli huvikooli Inspira Täht antakse välja alljärgnevalt:

a) Kuldtäht – õppurile või kollektiivile, kes on osalenud rahvusvahelisel võistlusel/konkursil

ja saavutanud 1.–6. koha või osalenud vabariiklikul võistlusel/konkursil ja saavutanud 1.–3.

koha.

b) Hõbetäht – õppurile või kollektiivile, kes on osalenud rahvusvahelisel võistlusel/konkursil

ja saavutanud 7.–10. koha või osalenud vabariiklikul võistlusel/konkursil ja saavutanud 4.–6.

koha.

c) Pronkstäht – õppurile või kollektiivile, kes on osalenud maakondlikul võistlusel/konkursil

ja saavutanud 1.–3. koha või vabariiklikul võistlusel/konkursil 7.–10. koha.

4. Aukiri Kuressaare Nooruse Kooli huvikooli Inspira Täheke antakse säravale ideele või

üksikisikule, kelle tegu ja toimetamine on kaasa aidanud huvikooli arengule. Tähekesi võib

välja anda iga huviringi kohta kuni 3.

5. Ettepanekuid Tähtede ja Tähekeste tunnustamiseks ja tänamiseks võivad teha kõik

Kuressaare Nooruse Kooli huvikooliga Inspira seotud ja meisse hästi suhtuvad kodanikud,

ühendused, ettevõtted jms.

6. Ettepanek saab olla tehtud möödunud õppeaasta Tähtede ja Tähekeste tunnustamiseks ja

tänamiseks.
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7. Ettepanekud tuleb esitada aadressil Nooruse 1, Kuressaare Nooruse Kooli huvikool Inspira

märksõnaga „Täheke“ või huvikooli juhatajale aadressil inge.jalakas@nooruse.edu.ee

hiljemalt iga õppeaasta 15. maiks k.a.

8. Ettepanekud vaatavad läbi ja otsustavad tiitlite Täht ja Täheke andmise Kuressaare

Nooruse Kooli huvikool Inspira vastavate huvitegevuse valdkondade eest vastutavaks

määratud isikud kirjaliku hääletamise teel. Huvikooli juhil on õigus teha reglemendis

erandeid.

9. Tiitli saanud üksikisik saab tunnustuse kohta vastava aukirja ja märgi. Kollektiivi

tunnustamiseks antakse kollektiivile üks raamitud Tähepilt. Pärli kandidaat saab omanimelise

pärli.

Koostanud Tiia Leppik

Muudatused sisse viinud Inge Jalakas, 21.10.2021


