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Tallinna Rahumäe Põhikooli
ÕPILASTE TUNNUSTAMISE PÕHIMÕTTED
1. Rahumäe Põhikoolis tunnustatakse õpilasi:
1.1 väga hea ja hea õppeedukuse ning käitumise eest;
1.2 silmapaistva esinemise eest aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel, konkurssidel, erinevatel
võistlustel ja viktoriinidel;
1.3 aktiivse tegevuse eest klassivälises tegevuses;
1.4 aruka ja kaaslastest hooliva käitumise eest hädaolukorras.
2. Tunnustamine aine- ja klassiõpetaja poolt:
2.1 suuline kiitus;
2.2 kirjalik kiitus õpilaspäevikusse, e-kooli, klassi listi.
3. Tunnustamine õppeaasta lõpuaktusel:
3.1 kooli direktori käskkirjaga kiitus kooli õpilastele, kellel on kõikides õppeainetes hinne „väga
hea“/ “hea” , käitumine ja hoolsus eeskujulik/hea.
3.2 kiituskiri 1.-8. klassi õpilaste, kellel on aastahinded “väga head” (võib olla kaks hinnet
“hea”: muusika, kunst, või kehaline kasvatus) ka käitumine ja hoolsus, tunnustamine
kiituskirjaga.
4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine:
4.1 kiituskirja ja kuloniga/lipsunõelaga tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel on kõigi
lõputunnistusele kantavate õppainete aastahinne ja lõpueksamihinne “väga hea“,
4.2 raamatu, kooli meene või õppereisiga tunnustatakse lõpetajat kooli juhtkonna ja/või
klassijuhataja ettepanekul (lisaks kiitus- või tänukirjale ja tava-, kuld- või hõbemärgile),
4.3 kuldmärgiga tunnustatakse lõpetajaid, kellel on lõputunnistusele kantavate õppeainete aastaja lõpueksamihinne “väga hea“ kõrval ainult üks aastahinne „hea“ ja on aktiivne
klassivälises tegevuses.
4.4 hõbemärgiga tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel on lõputunnistusele kantavate
õppainete aasta- ja lõpueksamihinne kahes kuni kolmes õppeaines vähemalt “hea” ja
ülejäänud õppeainetes “väga hea”. Hõbemärgiga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
4.5 ainekiituskirja ja raamatuga tunnustatakse lõpetajat aineõpetaja ettepanekul väga heade
õpitulemuste puhul ühes või mitmes õppeaines,
4.6 kooliraamatuga tunnustatakse parimaid lõpetajaid või klassivälises tegevuses aktiivseid
õpilasi.
5. Tunnustamine õppeaasta kestel:
5.1 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel tunnustatakse
ainevõistlustel,
olümpiaadidel ja konkurssidel osalenud tublimaid õpilasi kooli aukirja ja kooli märkidega.
5.2 võttes aluseks aineõpetajate ja/või klassijuhataja poolt tehtud ettepanekuid, tunnustatakse
tänukirjaga õpilasi silmapaistvate saavutuste eest tunnivälises tegevuses (sh klassijuhataja
abistamine, kooliüritustest aktiivne osavõtt jne);
5.3 õpilasi, kes käituvad hädaolukorras arukalt ja kaaslastest hoolivalt;
5.4 klassikollektiivi, kes saavutavad kooli üritustel silmapaistvaid tulemusi, tunnustatakse kooli
aktustel;
5.5 õpilasi tunnustatakse õpilasesinduse otsusel õpilasesinduse aukirjaga „Märka kaasõpilast“.

