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PÜÜNSI KOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD

Püünsi Kool tunnustab õpilasi väga hea õppimise ja käitumise eest; saavutuste eest
olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; isikliku eeskuju, ühiskondliku
aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.

1.Tunnustamine suulise kiitusega
1.1. Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees tunnustatakse õpilase personaalset
arengut, silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist.
1.2. Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad.
2. Tunnustamine kirjaliku kiitusega e-koolis
2.1. Kiitusega e-koolis tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, abivalmidust või
väga head käitumist ainetunnis või õppetöövälisel ajal.
2.2. Õpilase tunnustamise e-päevikus otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.
3. Tunnustamine kiitusega õpilaspäevikus
3.1. Kiitusega õpilaspäevikus tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust,
abivalmidust või head käitumist ainetunnis või õppetöövälisel ajal.
3.2. Õpilase tunnustamist õpilaspäevikus otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.
4. Tunnustamine direktori käskkirjaga
4.1. Õpilase häid saavutusi tunnustatakse direktori käskkirjaga.
4.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja, aineõpetaja
või kooli juhtkond.
5. Tunnustamine kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel
5.1. Kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi,
püüdlikkust, abivalmidust, aktiivsust koolielu edendamisel või väga head käitumist.
5.2. Tunnustamise kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel otsustab klassijuhataja koostöös
aineõpetajatega.
6. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade õpitulemuste eest“
6.1. Kiituskirjaga „Väga heade õpitulemuste eest“ võidakse tunnustada 2. – 9. klassi õpilasi.
6.2. 1. klassi õpilasi ei tunnustata kiituskirjaga.

6.3. 2. - 8. klassis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle hinnang trimestrite käitumisele on
„eeskujulik“ või „hea“ ning õppeaasta koondhinded on kõik “5”. Erandiks võib olla hinne “4”
ühes oskusaines (oskusained: muusikaõpetus, kehaline kasvatus, kunsti- ja tööõpetus).
6.4. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga otsustab kooli õppenõukogu.
7. Tunnustamine kooli tänukirjaga ainealaste ja muude silmapaistvate saavutuste eest
õppeaasta lõpus
7.1. Kooli tänukirjaga õppeaasta lõpus tunnustatakse õpilast, kes on edukalt osalenud
piirkondlikel, maakondlikel, vabariiklikel või rahvusvahelistel õpivõistlustel, olümpiaadidel
ning konkurssidel ja on saavutanud seal 1. - 10. koha. Tänukirja andmine sõltub ka üritusel
olevate osavõtjate arvust. Tunnustatud õpilaste nimed avaldatakse kooli kodulehel ja
kajastatakse „Kuurõõmude“ rubriigis.
7.2. Õpilase tunnustamise ettepaneku teeb õppealajuhataja koostöös aineõpetajaga kooli
õppenõukogule.
8. Tunnustamine kiituskirjaga “Väga heade õpitulemuste eest“ põhikooli lõpetamisel
8.1. Kiituskirjaga tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on
“5” ja lõpueksamite hinded on “5”.
8.2. Tunnustatud õpilaste nimed avaldatakse kooli kodulehel ja „Kuurõõmude“ rubriigis.
8.3. Õpilase kiituskirjaga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
9. Tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade õpitulemuste eest üksikus õppeaines“
põhikooli lõpetamisel.
9.1. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada
põhikoolilõpetajat, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, kes
on edukalt osalenud piirkondlikul, maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel
ainevõistlusel, olümpiaadil või konkursil ning kelle kooliastmehinne on “5”.
9.2. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustamise ettepaneku
teeb aineõpetaja kooli õppenõukogule.
9.3. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
otsustab kooli õppenõukogu.
10. Tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase perekonnale põhikooli lõpetamisel
10.1. Õpilase perekonda võidakse tunnustada kooli tänukirjaga põhikooli lõpuaktusel õpilase
heade tulemuste ja eduka koostöö eest aastate lõikes.
10.2. Ettepanekud õpilase perekonna tunnustamiseks teeb klassijuhataja kooli juhtkonnale.
11. Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest
11.1. Kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest võidakse tunnustada
õpilast või õpilaste gruppi, kes on silma paistnud ühiskondliku aktiivsusega.
11.2. Ettepaneku kooli tänukirjaga tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise
eest võivad teha õpetajad ja kooli juhtkond

12. Tunnustamine kutsega kooli tänupeole
12.1. Kutsega kooli tänupeole võidakse tunnustada 2. – 9. klassi õpilasi.
12.2. Kutsega kooli tänupeole tunnustatakse õpilasi:
12.2.1. kelle õppeaasta koondhinded on kõik “5” ning käitumine ja hoolsus õppeaasta
„eeskujulikud“.
12.2.2. kes on edukalt osalenud piirkondlikel, maakondlikel, vabariiklikel või
rahvusvahelistel õpivõistlustel, olümpiaadidel ning konkurssidel ja on saavutanud seal
1. - 5. koha. Tänukirja andmine sõltub ka üritusel olevate osavõtjate arvust.
12.2.3. kes on edukalt osalenud maakondlikel, vabariiklikel või rahvusvahelistel
spordivõistlustel ja on saavutanud seal 1. - 5. koha. Tänukirja andmine sõltub ka
osavõtjate arvust.
12.2.4. kes on silma paistnud muude eriliste tegevustega.
12.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kutsega kooli tänupeole teeb klassijuhataja või
aineõpetaja koos kirjaliku põhjendusega. Otsustab kooli juhtkond.
13. Tunnustamine kooli kodulehel või sotsiaalmeedias
13.1. Õpilast võidakse tunnustada kooli kodulehel või sotsiaalmeedias silmapaistvate
tulemuste eest.
13.2. Õpilase tunnustamiseks kooli kodulehel või sotsiaalmeedias teeb ettepaneku
aineõpetaja, klassijuhataja või kooli juhtkond.
14. Tunnustamine Püünsi Kooli „Kuurõõmude“ rubriigis
14.1. Püünsi Kooli „Kuurõõmude“ rubriigis tunnustatakse kõiki Püünsi Kooli õpilaste –
õppetöö, spordi, huvialaseid ja ühiskondlikke saavutusi, mis on nii koolisisesed kui
koolivälised.
14.2. Ettepaneku tunnustamiseks „Kuurõõmude“ rubriigis võivad teha lapsevanemad,
huviringi õpetajad, treenerid, klassijuhataja, aineõpetaja või kooli juhtkond.
15. Tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil
15.1. Õpilast võidakse tunnustada võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil.
15.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassiõpetaja, aineõpetaja või kooli juhtkond.
16. Tunnustamine esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne
16.1. Õpilast võidakse tunnustada esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne.
16.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassiõpetaja, aineõpetaja või kooli juhtkond.
17. Tunnustamine autahvlil
17.1. Autahvlil võidakse tunnustada 1. – 9. klassi õpilasi.
17.2. Õpilasi tunnustatakse autahvlil peale igat trimestri lõppu ehk kolm korda õppeaasta
jooksul.

17.3. 2. - 9. klassis tunnustatakse autahvlil õpilast, kelle hinnang trimestri käitumisele on
„eeskujulik või hea“ ning trimestri hinded on kõik “5”. Erandiks võib olla hinne “4” ühes
oskusaines (oskusained: muusikaõpetus, kehaline kasvatus, kunsti- ja tööõpetus).
17.4. Õpilase tunnustamise kiituskirjaga otsustab kooli õppenõukogu.
18. Tunnustamine „Klassi sõber“ ja „Klassi sõbranna“ tiitliga
18.1. Tiitliga „Klassi sõber“ ja „Klassi sõbranna“ tunnustatakse 1. – 9. klassi õpilasi.
18.2. Tiitliga „Klassi sõber“ tunnustatakse klassi ühte poissi ja tiitliga „Klassi sõbranna“ ühte
tüdrukut.
18.3. Tiitliga tunnustatakse õpilast:
18.3.1 kes väärtustab õppimist.
18.3.2 kes on kohusetundlik, aus ja viisakas.
18.3.3. kes on hooliv ning keda saab usaldada.
18.3.4 kes on loov, avatud ja koostööaldis.
18.3.5 kes oskab tunnistada oma vigu ning paluda vabandust.
18.4. Õpilase tunnustamist tiitliga otsustab iga klass (õpilased) salajase hääletuse käigus.
Tiitliga tunnustatakse enim hääli kogunud õpilane. Juhul, kui on mitu kandidaati kogub
võrdselt hääli, tehakse uus salajane hääletus nende kandidaatide vahel.
18.5. Klassijuhataja edastab hääletustulemused kooli juhtkonnale.
18.6 1. – 8. klassi õpilasi tunnustatakse õppeaasta lõpuaktusel ning 9. klassi õpilast põhikooli
lõpuaktusel.
19. Tunnustamine Viimsi valla silmapaistva noore autasuga „Viimsi vaalapoeg“
19.1. Viimsi valla silmapaistva noore autasuga „Viimsi vaalapoeg“ tunnustatakse põhikooli
lõpetajat, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri, spordi ja noorsootöö alal. Viimsi vaalapoeg
võidakse välja anda ka ühekordse silmapaistva saavutuse või teo eest.
19.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks autasuga „Viimsi vaalapoeg“ teeb klassijuhataja ja
kooli juhtkond.

