
 
 
Jõõpre Kooli põhikooli õpilaste tunnustamise kord 
 
ÜLDSÄTTED: 
 
Jõõpre Kooli põhikooli õpilaste tunnustamise kord on kooskõlas Põhikooli- ja          
gümnaasiumiseadusega § 57   ning Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010. a määrusega nr 37  
 
Tunnustamise eesmärgiks on: 

läbimõeldud tähelepanu osutamine kohusetundliku ja tulemusliku õppimise või tegevuse         
eest. 
motivatsiooni hoidmine ja tõstmine 
tagasiside andmine õpilastele väga heade tulemuste ja/või käitumise osas. 

 
ÕPILASTE PÕHILISTE SAAVUTUSTE MÄÄRATLEMISE JA  TUNNUSTAMISE KORD 
 
 § 1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustamine 
  
(1) Kiituskirjaga tunnustatakse 3.- 8. klasside õpilasi, kelle aastahinded on „väga head“ ning kelle              
käitumise aastahinne on seejuures „eeskujulik“ või „hea“. 
 
(2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga ka siis,  kui tema aastahinne kehalises kasvatuses, kunstis, 
muusikas, käsitöös ja kodunduses või tehnoloogiaõpetuses  on „hea“ ning käitumise aastahinne on 
seejuures  „eeskujulik“ või  „hea“. 
 
§ 2. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustamine 
 
(1) Kiituskirjaga tunnustatakse 9. klassi õpilasi, kelle 3. kooliastme (7.- 9. kl. ) aastahinded 
antud õppeaines on „väga head“ ja õpilane on saavutanud väga häid tulemusi antud õppeaine              
olümpiaadidel, konkurssidel, viktoriinidel ning kelle käitumise aastahinne on seejuures „eeskujulik“          
või „hea“. 
 
(2) Kiituskirjaga tunnustatakse 3.-8. klassi õpilasi, kelle aastahinded antud õppeaines on „väga            
head“ ja õpilane on saavutanud väga häid tulemusi antud õppeaine olümpiaadidel, konkurssidel,            
viktoriinidel ning kelle käitumise aastahinne on seejuures „eeskujulik“ või „hea“. 

 
§ 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine 
 
(1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi        
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“   
ning käitumine seejuures „ eeskujulik“ või „hea“. 
 
(2) Põhikooli lõpetamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli         
õppenõukogu. 
 
§ 4. Kooli aupaberiga tunnustamine 
 
(1) Kooli aupaberiga tunnustatakse õpilast, kellel on erilisi teeneid kooli ees.  
 



(2) Kooli aupaberiga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 
 
 
§ 5.Tunnusplangiga „Parim ainetundja“ tunnustamine 
 
(1) Kooli tunnusplangiga „ Parim ainetundja“ tunnustatakse õpilast, kes koolisisestel 
aineolümpiaadidel ja konkurssidel on saavutanud 1.- 3.koha.  
 
§ 6. Tunnusplangiga „Parim üritusel osaleja“ tunnustamine 
 
(1) Kooli tunnusplangiga „Parim üritusel osaleja“ tunnustatakse õpilast, kes koolisisestel 
üritustel või konkurssidel on saavutanud 1. koha või pälvinud eripreemia. 
 
§ 7. Tunnusplangiga „Diplom I“ tunnustamine 
 
(1) Kooli tunnusplangiga „Diplom I“ tunnustatakse õpilast, kes koolisisestel spordivõistlustel on           
saavutanud 1. - 3. koha.  
 
§ 8. Tunnusplangiga „Diplom II“ tunnustamine  
 
(1) Kooli tunnusplangiga „Diplom II“ tunnustatakse õpilast, kes koolisisestel talvistel          
spordivõistlustel on saavutanud 1. - 3. koha. 
 
§ 9. Jõõpre Kooli põhikooli autahvlile kandmine 
 
(1) Autahvlile kandmisega tunnustatakse 3.-9. klasside õpilasi, kelle trimestrihinded on „väga           
head“  ning käitumise trimestrihinne on seejuures „eeskujulik“ või „hea“. 
 
(2) Õpilast tunnustatakse autahvlile kandmisega ka siis, kui tema trimestrihinne kehalises           
kasvatuses, kunstis, muusikas, käsitöös ja kodunduses või tehnoloogiaõpetuses on „hea“ ning           
käitumise aastahinne on seejuures  „eeskujulik“ või  „hea“. 
 
§ 10. Jõõpre Kooli põhikooli auraamatusse kandmine 
 
(1) Auraamatusse kandmisega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele        
kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“ ning käitumine           
seejuures „eeskujulik“ või „hea“. 
 
(2) Auraamatusse kandmisega tunnustatakse ka õpilast, kes on edukalt esindanud kooli erinevatel            
konkurssidel, olümpiaadidel, viktoriinidel ning kelle käitumise aastahinne on seejuures „eeskujulik“          
või „hea“. 
 
§ 11. Õppeaasta lõpuekskursioon tublidele õppuritele 
 
(1) Lõpuekskursioon korraldatakse igal õppeaastal maikuus 3.-9. klassi õpilastele, kes on edukalt            
esindanud Jõõpre Kooli ning kelle õppeedukus ja käitumine on vähemalt rahuldavad. 
 
(2) Lõpuekskursioonil osalevate õpilaste osas teeb valiku  klassijuhataja ja esitab kandidaadid 

direktorile. 



(3) Lõpuekskursioon on osalejatele tasuta. 

 
 
 
§ 12. Suuline ja kirjalik tunnustamine 
 
(1) Õppeperioodi lõpul Pärnu Linnavalitsuse tunnustus õpilastele vastavalt Pärnu Linnavalitsuse          
määrusele Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord. 
 
(2) Noore Teaduri märgiga tunnustab Pärnu Linnavalitsus õpilast, kes on aineolümpiaadil           
saavutanud 1. koha piirkonnavoorus või 1.-10. koha riigis. 
 
(3) Eesti Vabariigi aastapäeva puhul direktori vastuvõtt 3.-9. klassi õpilastele, kelle õppeedukus on             
1. ja 2. trimestril olnud „väga hea” ning kelle käitumine on „eeskujulik“ või „hea“ ja nende õpilaste                 
vanematele. Vastuvõtule kutsutakse ka need õpilased, kelle 1. või 2. trimestrihinne kehalises            
kasvatuses, kunstis, muusikas, käsitöös ja kodunduses või tehnoloogiaõpetuses on „hea“ ning           
käitumise trimestrihinne on seejuures  „eeskujulik“ või  „hea“ ja nende õpilaste vanematele. 
 
(3) Direktori käskkirjaga kiitused eriliste saavutuste (edukalt esindanud kooli erinevatel          
konkurssidel, olümpiaadidel, viktoriinidel) eest igapäeva koolielus õppetrimestri lõpus. Üks         
käskkirja eksemplar õpilasele paberkandjal, teine kooli infostendile; info kooli koduleheküljele. 
 
(4) Suulised kiitused ja tunnustused kogunemistel õpilastele, kes on edukalt esindanud kooli            
erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel, viktoriinidel Pärnu linnas, vabariigis või rahvusvaheliselt,         
aineõpetajate või klassijuhataja otsusel kohe pärast ürituse toimumist. 
 
(5) E-kooli kiitused aineõpetaja või klassijuhataja otsusega. 
 
§ 13. Vanemate tunnustamine 
 
(1) Tänupaber lapse eeskujuliku kasvatamise eest põhikooli lõpetaja vanematele, kelle õppeedukus           
on „väga hea” või „hea” ning kelle käitumine on „eeskujulik“ või „hea“  põhikooli lõpuaktusel. 
 
(2) Tänupaber ja meene kooli kevadpeol vanemale või ettevõtte esindajale, kes on osutanud koolile              
erilist abi ja toetust. 
 
(3) Tänukaardid Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud direktori vastuvõtul 3.-9. klassi õpilastele,           
kelle õppeedukus on 1. ja 2. trimestril olnud „väga hea” ning kelle käitumine on „eeskujulik“ või                
„hea“ ja nende õpilaste vanematele. Tänukaardid ka nendele 3.-9. klassi õpilastele, kelle 1. või 2.               
trimestrihinne kehalises kasvatuses, kunstis, muusikas, käsitöös ja kodunduses või         
tehnoloogiaõpetuses on „hea“ ning käitumise trimestrihinne on seejuures „eeskujulik“ või „hea“ ja            
nende õpilaste vanematele. 
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