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Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord  

 

 Kiituskirja „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võib anda põhikooli 

lõpetajale, kellel selles õppeaines on 8. ja 9. klassi aastahinne ja eksamihinne „väga 

hea“ või 8. ja 9. klassi aastahinne „väga hea“. Lisaks on õpilane  saavutanud 

silmapaistvaid tulemusi õppeaines (olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel 

osalemine). Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja, otsuse teeb 

õppenõukogu.   

 

 Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 1.–8. klassi õpilasi, kellel on 

kõikide õppeainete aastahinded „väga head“. Käitumine on eeskujulik või hea. 

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja, otsuse teeb õppenõukogu.   

 

 Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 9. klassi õpilasi, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on 

„väga head“. Käitumine on eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks 

teeb klassijuhataja. Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise 

otsustab kooli õppenõukogu.   

 

 Kiituskirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“ tunnustatakse 1.–8. klassi õpilasi, 

kellel on kõikide õppeainete aastahinded „head“ ja „väga head“. Käitumine on 

eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja, otsuse teeb 

õppenõukogu.   

 

 Kiituskirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“ tunnustatakse 9. klassi õpilasi, kellel 

on kõikide õppeainete aasta- ja eksamihinded „head“ ja „väga head“. Käitumine on 

eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja, otsuse teeb 

õppenõukogu.   

 

 Tunnustus «Väga hea õppimise eest» antakse pärast esimest ja teist trimestrit 1.–9. 

klassi õpilastele, kellel on kõik hinded esimesel või teisel trimestril „väga head“. 

Käitumine on eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb 

klassijuhataja, otsuse teeb direktor.  

 

 Tunnustus «Hea ja väga hea õppimise eest» antakse pärast esimest ja teist trimestrit 

1.–9. klassi õpilastele, kellel on kõik hinded esimesel või teisel trimestril „head ja väga 

head“. Käitumine on eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb 

klassijuhataja, otsuse teeb direktor  



 

Olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel jne silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilasi 

tunnustatakse aineõpetaja ettepanekul direktori käskkirjaga. Klassijuhataja edastab käskkirja 

ekooli kaudu.  

 

Võru Kreutzwaldi Kooli parimate tunnustamine direktori vastuvõtul   

Direktori vastuvõtule kutsutakse kõik õpilased oma (vana)vanematega, kelle I ja II trimestri 

tulemused on väga head.  

Ühise töö tulemusena on välja töötatud alljärgnevad nominatsioonid Võru Kreutzwaldi Kooli 

õpilaste tunnustamiseks. Nimetusi on üheksateist, kuid paljude nimetuste all saab tunnustada 

rohkem kui ühte inimest. Vastavalt siis kas vanuseastmele või eraldi poiss ja tüdruk. 

Nominatsiooni võib jätta ka välja andmata, otsuse teeb komisjon.   

Tunnustused antakse õpilastele, kelle õppetöö,  aktiivsus koolis, kooliväline tegevus ja isiklik 

eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.  Kandidaadi tegevus peab 

olema kaasa aidanud Võru Kreutzwaldi Kooli edenemisele ja kooli positiivse maine 

kujunemisele, parandanud ja väärtustanud kooli õpi- või elukeskkonda ning toonud koolile 

tuntust.  

Palume kandidaadi ülesseadmisel kirjutada kandidaadi kohta lühiiseloomustus ning 

põhjendus, miks just nimetatud inimene on väärt tunnustust. Kandidaate võivad esitada kõik 

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased ja töötajad. Direktori käskkirjalise noomituse saanud õpilasi 

hindamisperioodil (1. mai – 30. aprill) nominentide hulka ei arvata.  

Kandidaatide nimed, iseloomustused saata kooli infojuhile info@vkrk.edu.ee  

Hindamisperiood 1. mai – 30. aprill.  

Kandidaate erinevatele nominatsioonidele saab esitada 3. maini.  

Mõnede nominatsioonide puhul antakse auhind vanuseastmeti 1.–4. kl, 5.–9. kl.  

Direktori vastuvõtt on mai lõpus või juuni alguses.  

Direktori vastuvõtule kutsutud õpilaste nominatsioonid:  

1. aasta tegu ja/või aasta tegija ja/või hea tegu       

2. parim õppur (õpib väga hästi, esindab kooli, on ühiskondlikult aktiivne 

 mitmekülgselt edukas olümpiaadidel jm konkurssidel)       

3. parim sportlane (parim poiss ja tüdruk nii algklassidest kui ka põhikoolist)    

4. parim raamatusõber           

5. parim joonistaja (algkool, põhikool)         

6. parim meister (nt käsitöö- ja kodundus, töö- ja tehnoloogiaõpetus)     

7. parim sõnaseadja (nt kirjutaja)          

8. parim noorteadlane (uurimistööde jms põhjal)      

9. parim laulja (nt Laulukarussell või muu põhjal)        

10. parim tantsija (arvestades ka huvikoole)        

11. parim muusik (nt ansambel, pillimängija)         
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12. parim leiutaja (nt robootika)          

13. parim kollektiiv (nt meeskond, koor, tantsurühm, ansambel, trupp, ÕE)     

14. parim abiline (koolielu edendaja, abiline)         

15. parim edeneja (nt õpilane, kelle areng on olnud märgatav)      

16. parim loodusetundja (nt edukas loodusainete olümpiaadidel, viktoriinidel, on oma 

teadmistega silma paistnud erinevatel keskkonna-teemalistel õppekäikudel)    

17. parim nuputaja (nt sudoku ja nuputaja ringi aktiivsemad ja tublimad,  

edukas matemaatika erinevatel võistlustel, olümpiaadidel)      

18. parim klass            

19. Fr. R. Kreutzwaldi pärandi edasikandja        

 

 


