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RAKKE KOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD 

 

1.ÜLDSÄTTED 

Rakke   Kooli  õpilaste   tunnustamise   korra   aluseks   on   

Põhikooli-   ja gümnaasiumiseadus  §  57, Haridus- ja teadusministri  

09.08.2010 määrus nr  37  „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ 

ning Rakke Gümnaasiumi direktsiooni otsus (protokoll nr. 19  10.aprill 

2012) 

 

2.TUNNUSTAMISE PÕHIMÕTTED 

2.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine 

2.1.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse 

põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete 

aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”. 

2.1.2. Otsuse põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel 

tunnustamise kohta teeb õppenõukogu. 

2.1.3. Kiitusega põhikoolilõpetajat premeeritakse 75.- euroga. 

2.2. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine 

2.2.1. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 1.-8. klassi  

lõpetajat, kelle kõik aastahinded on “väga hea”. 



2.2.2. Juhul kui õpilasele  antakse hinnanguid, mitte hindeid, 

tunnustatakse teda tema õpitulemustele antud kokkuvõtvate hinnangute 

alusel, arvestades punktis 2.2.1.sätestatut. 

2.2.3. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” võib tunnustada ka 

õpilast, kelle hindamisel on kasutatud hinnangut “arvestatud”. 

2.2.4. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

2.2.5. Otsuse õpilase kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” 

tunnustamise kohta teeb õppenõukogu. 

2.3. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus 

õppeaines” tunnustamine 

2.3.1. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” 

tunnustatakse  ühes või mitmes õppeaines eriti silma paistnud 1.-9. 

klassi õpilast. 

2.3.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja. 

2.3.3. Otsuse õpilase ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest 

üksikus õppeaines” tunnustamise kohta teeb õppenõukogu. 

2.4. Direktori käskkirjalise kiitusega  tunnustamine 

2.4.1. Direktori käskkirjalise kiitusega  tunnustatakse  1.-9. klassi õpilast  

“väga hea” või “hea” õppeedukuse  või aktiivse klassivälise tegevuse 

eest, kelle käitumine on “eeskujulik” või “hea”. 

2.4.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja, ringijuht või 

klassijuhataja. 

2.4.3. Otsuse õpilase direktori käskkirjalise kiitusega tunnustamiseks 

teeb direktor. 

2.5. Tunnustamine direktori vastuvõtule kutsumisega  

2.5.1. Direktori vastuvõtt korraldatakse üks kord aastas, kevadel. 

2.5.2. Tublimaid  õpilasi ja nende vanemaid tunnustatakse  direktori 



vastuvõtule kutsumisega. 

2.5.3. Ettepaneku direktori vastuvõtule kutsumiseks teevad 

aineõpetajad, klassijuhatajad või ringijuhid. 

2.5.4. Otsuse õpilaste ja nende vanemate direktori vastuvõtule 

kutsumiseks teeb direktor. 

2.6. Muud tunnustamise võimalused 

2.6.1. Õpilasi võidakse vastavalt võimalustele tunnustada veel: 

* diplomiga; 

* tänukirjaga; 

* preemiasõiduga; 

* rahalise preemiaga, direktsiooni otsusel; 

* meenega; 

* maiustusega. 

 

3. MUUDATUSTE TEGEMINE RAKKE KOOLI  ÕPILASTE 

TUNNUSTAMISE KORRAS 

3.1. Õpilaste tunnustamise korra muudatused arutatakse läbi ja 

avaldatakse arvamust direktsiooni nõupidamisel. 

3.2. Muudatused kinnitab direktor käskkirjaga.



 


