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KADRINA KESKKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD 

1.  Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamise üldsätted 

 

1.1. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustussüsteemi eesmärk 

Kadrina Keskkooli  õpilaste tunnustussüsteemi eesmärgiks on õppimisele ja enese igakülgsele 

arendamisele  pühendunud (väga hea õppimine ja meeldiv käitumine ning saavutused 

olümpiaadidel, ainevõistlustel, võistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel jne) õpilastele  

motiveeriva  tähelepanu osutamine. 

 

1.2. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamise viisid 

Õpilasele võib tunnustust avaldada kas suuliselt, kollektiivi ees esiletõstmisega või kindlaks 

määratud statuudiga vormis. 

1.2.1. Aineõpetaja või klassijuhataja suuline kiitus; 

1.2.2. Hindega tunnustamine – kujundav hindamine; 

1.2.3. Õpetaja kirjalik tänu või kiitus õpilaspäevikus või e-päevikus; 

1.2.4. Kiituse avaldamine direktori käskkirjaga; 

1.2.5. Kooli tänukiri silmapaistvate tulemuste eest erinevates koolielu valdkondades; 

1.2.6. Rahaline preemia eduka esinemise eest erinevatel aineolümpiaadidel, 

konkurssidel, (spordi) võistlustel; 

1.2.7. Magusad auhinnad  (šokolaadid, kommikotid, kringlid jms) erinevate 

silmapaistvate tulemuste ja tegevuste eest; 

1.2.8. Ainekiituskiri; 

1.2.9. Kiituskiri; 

1.2.10. Kuld- või hõbemedal koos meenega gümnaasiumi lõpetamisel 

1.2.11. Auraamatusse kandmine. 

1.2.12. Ajakirjanduses saavutuste kajastamine 

(V.t Kadrina Keskkooli õpilaste kodukord ptk 13 lk 9
1
) 

 

                                                 

1
 http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_kodukord.pdf 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/dokumendid/opilaste_kodukord.pdf
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2. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamine aineolümpiaadidel, 

võistlustel ja konkurssidel osalemise eest 

 

2.1. Tunnustamisele kuulub 

2.1.1. Maakondlikel, piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel üritustel osalemine 

Edukas esinemine aineolümpiaadidel, loominguliste tööde konkurssidel, uurimuslike 

tööde konkurssidel, erinevate vanuserühmade meistrivõistlustel ja võistkondlikel 

karikavõistlustel (tiitlivõistlustel) jms.  

 

2.2. Premeerimine 

2.2.1. Maakondlikud aineolümpiaadid 

Maakondlikel aineolümpiaadidel, loominguliste ja uurimuslike tööde konkurssidel ning 

tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste eest premeerida õpilasi järgmiselt:

Koht I II III IV-VI 

Summa 30€ 20€ 15 € 10 € 

 

2.2.2. Vabariiklikud aineolümpiaadid  

Vabariiklikel aineolümpiaadidel, loominguliste ja uurimuslike tööde konkurssidel ning 

tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste eest tunnustada õpilasi rahalise preemiaga järgmiselt: 

Koht I II III IV V VI VII─X 

Summa 100 € 80 € 70 € 60 € 50 € 40 € 35 € 

2.2.3. Rahvusvahelised aineolümpiaadid ja teised konkursid, võistlused 

Rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, loominguliste ja uurimuslike tööde konkurssidel ning 

tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste eest tunnustada õpilasi rahalise preemiaga, mille suuruse 

otsustab direktori nõukogu.  

 

2.3. Premeerimise kord

2.3.1. Preemiad, autasud, diplomid  auhinnalised kingitused jms antakse õpilastele üle 

vastaval ülekoolilisel aktusel maikuu lõpus. 
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2.3.2. Parimate õppurite nimed (koos tunnustamisega) märgitakse ära Kodukandis. 

2.3.3. Parimate õpilaste ja nende vanemate tunnustamiseks korraldab direktor vastuvõtu 

2.3.4. Õpilaste heade õpitulemuste ning võistlustel ja konkurssidel hästi esinenud õpilaste 

ning nende juhendajate tunnustamiseks korraldab Vallavalitsus kooliaasta lõpus 

väljasõidu või ürituse. 

2.3.5. Taidlejaid tunnustatakse kooli kevadkontserdil, millele järgneb kringlilaud.  

 

3. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamine  õpitöötulemuste eest 

põhikooli ja keskkooli lõpetamisel 

 

3.1. Õpilaste tunnustamine põhikooli lõpetamisel 

Põhikooli lõpetamisel tunnustatakse Kadrina Keskkooli õpilasi aastahinnete ja 

eksamitulemuste põhjal järgmiselt: 

 kõiki lõpetajaid lilledega; 

 neljade ja viitega põhikooli lõpetanuid raamatuga valla poolt; 

 neljade ja viitega põhikooli lõpetanud õpilaste vanemaid kooli tänukirja ja 

lilledega, lisaks Õ/N otsusel  

 kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" ; 

o (vt Kadrina Keskkooli põhikooli hindamisjuhend ptk 15 lk 13
2
) 

 kiitusega lõpetanud õpilast ja vanemat suulise tunnustamisega; 

 kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" ─ tunnustamise 

ettepaneku teeb aineõpetaja. 

o (vt Kadrina  Keskkooli põhikooli hindamisjuhend ptk 15 lk 13
3
) 

 

3.2. Õpilaste tunnustamine keskkooli lõpetamisel 

Keskkooli lõpetamisel tunnustatakse Kadrina Keskkooli õpilasi aastahinnete ja 

eksamitulemuste põhjal järgmiselt: 

 kõiki lõpetajaid raamatu ja lilledega; 

 neljade ja viitega lõpetanuid suulise tunnustusega; 

                                                 

2
 http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_p.pdf 

3
 Samas 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_p.pdf
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 neljade ja viitega lõpetanud õpilaste vanemaid kooli tänukirja ja lilledega, 

lisaks Õ/N otsusel 

 kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes" ─ 

tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja; 

o (vt Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend ptk 13 lk 11
4
)  

 hõbemedaliga  lõpetamisel meenega; 

o (vt Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend ptk 13 lk 11
5
) 

 kuldmedaliga lõpetamisel meenega; 

o (vt Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend ptk 13 lk 11
6
) 

 auraamatusse kandmisel meenega, tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja. 

o (vt Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend ptk 13 lk 11
7
) 

 

4. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamine heade ja väga heade 

õpitulemuste, meeldiva käitumise ja koolikohustuse täitmise eest  

 

4.1. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamine põhikooli klassides 

 Õpilastele, kes õppisid hindele „5“  

o trimestrite kokkuvõttes šokolaad; 

o aasta kokkuvõttes raamat ja šokolaad; 

 Õpilastele, kes õppisid hindele „4 ja 5“ 

o trimestrite ja aasta kokkuvõttes šokolaad; 

 kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest"; 

o (vt Põhikooli  hindamisjuhend ptk 15 lk 13
8
) 

 kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes", tunnustamise 

ettepaneku teeb aineõpetaja; 

o  (vt Põhikooli  hindamisjuhend ptk 15 lk 13
9
)  

 klassikollektiive, kus ei esinenud trimestris ühtegi tundi põhjuseta puudumist, 

autasustatakse kommikotiga; 

 klassikollektiive, kel oli trimestris 100% õppeedukus, autasustatakse 

kommikotiga; 

 klassikollektiive, kelle huvitegevuses osalemise % on kooliastme kõrgeim, 

autasustatakse kommikotiga; 

                                                 

4
 http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_g.pdf 

5
 Samas 

6
 Samas 

7
 Samas 

8
 http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_p.pdf 

9
 Samas 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_g.pdf
http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_p.pdf
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 suurimat positiivset muutujat autasustatakse trimestrite ja aastate võrdluses 

kommikotiga. 

 

4.2. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamine keskkooli klassides 

 Õpilasi, kelle kõik kursusehinded olid „ 5“ või „4 ja 5“ 

o autasustatakse poolaasta kokkuvõttes šokolaadiga 

o autasustatakse aasta kokkuvõttes šokolaadi ja kooli tänukirjaga "Hea ja 

väga hea õppimise eest"; 

o (vt Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend ptk 13
10

)  

 õpilased, kes on edukalt läbinud aasta jooksul TÜ Teaduskooli kursuse 35 

tunni mahus, saavad  arvestuse vastava aine valikaines ja neid autasustatakse 

šokolaadiga;  

 õpilased, kes on õppeaasta jooksul läbinud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli 

või Tallinna Tehnikaülikooli korraldatud kursuse mahus vähemalt 1 EAP, 

saavad šokolaadi; 

 klassikollektiive, kus ei esinenud poolaastas ühtegi tundi põhjuseta puudumist, 

autasustatakse kringliga; 

 klassikollektiive, kus oli poolaastas 100% õppeedukus (ei olnud ühtegi 

puudulikku kursusehinnet), autasustatakse kringliga; 

 klassikollektiive, kelle huvitegevuses osalemise % on kõrgeim, austasustatakse 

kringliga; 

 suurimat muutujat poolaastate ja aastate võrdluses autasustatakse kringliga. 

 

5. Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamine saavutuste eest 

koolisisestel üritustel  

 

 Klassikollektiive või õpilasi, kes esinevad edukalt koolipidudel ja -üritustel, 

autasustatakse peo või ürituse lõpus magusate auhindade ning diplomi või 

tänukirjaga; 

 klassikollektiive ja õpetajaid, kes on trimestri jooksul osalenud koolipidude ja 

–ürituste korraldamisel ning neis aktiivselt kaasa löönud, tunnustatakse 

tänukirjaga õpilaskogunemistel; 

 klassikollektiive või õpilasi, kes saavutavad häid tulemusi spordivõistlustel, 

autasustatakse võistluse lõpus magusate auhindade ja diplomiga: 

                                                 

10
 http://www.kadrina-kool.edu.ee/oppeplaanid/hindamisjuhend_g.pdf 
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 klassikollektiive või õpilasi, kes esinevad edukalt aine- ja teemanädalatel, 

autasustatakse vastava nädala lõpus magusate auhindadega; 

 õpilasesindust tänatakse õppeaastal tehtud töö eest kooliaasta lõpuaktusel 

laululaval magusa  kingitusega; 

 ringijuhte tänatakse tehtud töö eest jõulu- ja kevadkontsertidel või õppeaasta 

lõpus tänukirja ja magusa kingitusega. 

 


