
Kuressaare Nooruse Kooli ja huvikooli õpilaste tunnustamise kord

1. Tunnustamise eesmärgiks on motiveerida ja tänada neid õpilasi, kes oma õppimise,

ühiskondliku ja muu tegevusega on olnud eeskujuks teistele, panustanud

silmapaistvalt kooli tegevusse ning innustanud koolikaaslasi.

2. Õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus väga hea ja hea õppimise ning

eeskujuks olemise eest; saavutuste ja kooli väärika esindamise eest olümpiaadidel,

konkurssidel, võistlustel, konverentsidel, projektides jm; ühiskondliku aktiivsuse,

ettevõtlikkuse, silmapaistva teo ning koolielu edendamise eest.

3. Õpilasi tunnustatakse kooli aktustel klassijuhataja, aineõpetajate või ringijuhtide

ettepanekul.

4. Põhikooli õpilaste tunnustamine

4.1. Kiituskirjaga väga hea õppimise eest tunnustatakse õppeaasta lõpul

klassijuhataja ettepanekul ja õppenõukogu otsusel

a) I kooliastme õpilast, kes on saavutanud oma õppetegevuses nõutavad

õpitulemused väga heal tasemel;

b) II-III kooliastme õpilast, kui tema õppeainete aastahinded on väga head ja/või

arvestatud ning käitumine eeskujulik või hea.

Kiituskirjaga lõpetajate vanematele edastab klassijuhataja kooli tänukirja.

4.2. Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines tunnustatakse

õppeaasta lõpul aineõpetaja ettepanekul ja 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, nende õppeainete lõpueksami hinne on väga

hea. Õpilane on olnud aktiivne ka antud õppeaine tunnivälises tegevuses (osalenud

olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel vms) ning ülejäänud õppeainetes on

edasijõudmine vähemalt rahuldav.



4.3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikooli lõpetajat, kellel

kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami hinne

on väga hea ning kelle käitumine on eeskujulik või hea. Kiitusega põhikooli

lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

4.4. Kooli kiituskaardiga tunnustatakse klassijuhataja ettepanekul

a) I kooliastme õpilast, kes on saavutanud oma õppetegevuses nõutavad

õpitulemused vähemalt heal tasemel;

b) II-III kooliastme õpilasi, kes on saavutanud väga häid ja häid tulemusi antud

õppeaastal kõigis õppeainetes. Kõigi õppeainete aastahinded on väga head või

head või arvestatud ja käitumine on eeskujulik või hea.

Kiituskaardiga lõpetajate vanematele edastab klassijuhataja kooli tänukirja.

4.5. Olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel edukalt osalenud õpilast

tunnustatakse järgmiselt (aluseks juhend ja/või esildis):

a) kooli aunimetus Pärl – õppeaasta lõpul,

b) kutse kooli direktori vastuvõtule ehk Pärlipäevale oma koolis – õppeaasta

lõpul (vt lisa 1).

5. Muud tunnustamise vormid (aluseks juhend ja/või esildis):

a) suuline ja kirjalik kiitus;

b) kooli tänukiri;

c) kooli diplomid – spordi- vm võistlustel;

d) kooli meistrimedalid – kooli meistrivõistlustel;

e) kooli sümboolikaga meened – lõpuklasside juhatajate esildise alusel;

f) esildis linna/valla/vabariigi preemiatele. Preemia pälvinute tutvustamine

Nooruse Meridiaanis.


