
 

VÄLJAVÕTE MAI KOOLI KODUKORRAST                                                                              

§ 5. Kooli tunnustamismeetmed õpilaste tunnustamiseks 

 Pärnu Mai Kooli õpilaste tunnustamismeetmed vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §57, 
haridus ja teadusministri 09. 08. 2010 määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ 
ning Pärnu Mai Kooli põhimääruse§10 alusel. 

(1) Kooli õpilaste tunnustamise üldpõhimõtetest lähtuvad tunnustamismeetodid: 
1) suuline kiitus; 
2) kirjalik kiitus õpilaspäevikusse ja/või e-kooli; 
3) tunnustamine kooli kodulehel; 
4) direktori käskkiri; 
5) kooli tänukiri või tänukaart; 
6) direktori vastuvõtt õppeaasta lõpus; 
7) õpilasesinduse ettepanekul kooli aastapäeval Aasta Õpilase väljakuulutamine; 

(2) Õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate, aineõpetajate, 
ringijuhtide, õpilasesinduse presidendi või teiste koolitöötajate ettepanekul. 

(3) Õppetulemuste alusel tunnustatakse õpilast 
1) kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel 

2.-9. klassi õpilast õppeperioodi lõpul, kui tema kõikide õppeainete aastahinded on 
„väga head“. Üks oskusainetest (muusika, kunst, kehaline kasvatus, käsitöö ja 
kodundus, töö- ja tehnoloogiaõpetus) võib olla „hea“ ja õpilase käitumine 
eeskujulik või hea. 

2) kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnutatakse kooli 
õppenõukogu otsusel 9. klassi lõpetanud õpilasi, kes on saavutanud väga häid 
tulemusi ühes või mitmes õppeaines ning on nendes õppeainetes silma paistnud. 
Vastavate õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis peab olema „väga hea“ ning 
ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. 

3) kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse põhikoolilõpetajale, kellel on kõigi 
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne 
„väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“või „hea“. Lõpetajale kiitusega põhikooli 
lõputunnistuse andmise kinnitab kooli õppenõukogu. 

(4) Kooli esindamine piirkondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel õpilasvõistlustel 

1) Kooli tänukirjaga tunnustatakse õpilast, kes on saavutanud piirkondlikel 
olümpiaadidel 1.-3. koha; üleriigilistel 1.-10. koha; ülelinnalistel spordivõistlustel 
ja konkurssidel 1. koha; üleriigilistel spordivõistlustel 1.-3. koha ja konkurssidel 1.-
10. koha. 

2) Kooli tänukirjaga tunnustatakse õpilast, kes on osalenud rahvusvahelistel 
õpilasvõistlustel; silma paistnud klassivälises tegevuses; kaasa aidanud koolielu 
edendamisele. 



(5)  Aasta Õpilase valimine ja väljakuulutamine kooli aastapäeval 

1) Klass koos klassijuhatajaga esitab Aasta Õpilase nominendi oma klassist; 
2) esitatud nominentide hulgast valivad õpilasesinduse liikmed Aasta Õpilase ja 

kooskõlastavad kooli juhtkonnaga; 
3) Aasta Õpilase tiitel tehakse teatavaks kooli aastapäeva aktusel. 


