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käskkirjaga 09.01.2018 nr 1-5/1
Laagri Kooli kodukorra lisa nr 1

Õpilaste tunnustamise kord
Tunnis
Õpilase väiksemagi edusammu märkamine
Õpetaja suulised
kiidusõnad ja ergutused
Õpetaja kirjalik kiitus
õpilaspäevikus või e-päevikus

Kogunemisel
Tänukirjad või diplomid
klassi- ja tunnivälises tegevuses osalemise
eest
Sünnipäevalaste õnnitlemine ning
ühislaul tähtpäevalistele

KOOLI AURAAMAT
kiituskiri, „Laagrik”, tänukiri
meened kooli sümboolikaga
raamat, almanahh

Direktori vastuvõtt
KES HEAD OTSIB, SEE PAREMAT LEIAB

Edukad õppimises
Tublid saavutused kooli, maakonna ja üleriigilistel
õpilasvõistlustel

Trimestri lõpus
Direktori käskkiri
suurepäraste ja heade
tulemuste eest õppetöös
(sh käitumine ja hoolsus)
ning eduka esinemise eest
olümpiaadidel, konkurssidel,
näitustel, spordivõistlustel,
õpilasüritustel,
sünnipäevalapsed

Õppeaasta lõpuaktusel
Kiituskiri „Väga hea õppimise eest”
Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
üksikus õppeaines”
Tänukiri „Heade tulemuste eest õppetöös”
„Suur Laagrik” - silmapaistva teo eest
„Laagrik” - parima ainetundja
tunnustamine
„Laagrik” - klassi parima õpilase
tunnustamine
Direktori vastuvõtt
Klasside parimad õpilased, olümpiaadidel,
võistlustel auhinnakohti saanud,
kiituskirjade ja „Laagrikutega” tunnustatud
õpilased
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Õpilaste tunnustamise kord
Kooli Auraamat
Silmapaistva teo eest
Klasside parimad õpilased
Maakondlikel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel ja näitustel
auhinnatud kohtadele tulnud õpilased ja neid juhendanud õpetajad
Kiituskirjaga 9. klasside lõpetajad
Kiituskiri
„Väga hea õppimise eest” tunnustatakse kooli õppenõukogu otsuse alusel 2. - 9. klassi õpilast,
kelle õppeaasta kokkuvõtvad aastahinded on „5” („väga hea“), käitumine ja hoolsus
„eeskujulik“.
„Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustatakse õppenõukogu otsusel 1. - 9.
klassi õpilast, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi üksikutes õppeainetes.
Tänukiri
Heade tulemuste eest õppetöös
Eduka esinemise eest kooli ning maakondlikel ja üleriigilistel õpilasvõistlustel/olümpiaadidel
Diplom
Eduka esinemise eest kooli spordivõistlustel
Raamat, almanahh
Väga heade/suurepäraste ja heade/tublide tulemuste eest õppetöös ning eduka esinemise
eest kooli, maakonna ja üleriigilistel õpilasvõistlustel
Meened kooli sümboolikaga
Auhinnaliste kohtade eest tunnivälises tegevuses
„Suur Laagrik”
Silmapaistva teo eest
„Laagrik”
Kooli ainealasel võistlusel parimaks tunnistatud õpilasele ja klassi parimale õpilasele
Direktori vastuvõtt
Klasside parimad õpilased, maakondlikel ja üleriigilistel õpilasvõistlustel edukalt esinenud
õpilased, „Laagrikute” omanikud, kiituskirja saanud õpilased
Maiustused
Sünnipäevalaste õnnitlemine, osalemise eest tunnivälises tegevuses
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Õpilaste tunnustamise kord
2. – 8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea õppimise
eest”, kui tema kokkuvõtvad aastahinded on „5“ („väga hea”), käitumine ja hoolsus
„eeskujulik”.
Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „5“ („väga
hea”), käitumine ja hoolsus „eeskujulik” või „hea”.

Kiituskiri

TÖÖ KIIDAB TEGIJAT

Tänukiri

Iganädalasel kogunemisel tunnustatakse antud nädala sünnipäevalapsi, koolis või väljaspool
kooli edukalt esinenud õpilasi (aineolümpiaadidel, võistlustel jms 1. – 3. koha saavutanud
õpilased või mõne muu silmapaistva teo korda saatnud õpilased).
Trimestri lõpul tunnustatakse ühte 2.–9. klassi parimat õpilast klassikaaslaste poolt tehtud ja
klassijuhatajaga kooskõlastatud ettepaneku alusel erinevate saavutuste eest trimestri jooksul
(käitumise, heateo, abivalmiduse, hoolsuse, sõbralikkuse, püüdlikkuse jms eest). Esimeses
klassis klassi parimat õpilast ei valita.
Õppeaasta lõpul tunnustatakse 2. – 9. klassi õpilast kooli tänukirjaga „Hea õppimise eest”, kui
tema kokkuvõtvad aastahinded on „5“/“4“ („väga hea”/„hea”), käitumine ja hoolsus
„eeskujulik” või „hea” või eduka esinemise eest kooli, maakondlikel, üleriigilistel
olümpiaadidel/õpilasvõistlustel.
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Õpilaste tunnustamise kord
Iganädalasel kogunemisel tunnustatakse antud nädala sünnipäevalapsi, koolis või väljaspool
kooli edukalt esinenud õpilasi (aineolümpiaadidel, võistlustel jms 1.—3. koha saavutanud
õpilased või mõne muu silmapaistva teo korda saatnud õpilased).
Trimestri lõpul tunnustatakse ühte 2.—9. klassi parimat õpilast klassikaaslaste poolt tehtud ja
klassijuhatajaga kooskõlastatud ettepaneku alusel erinevate saavutuste eest trimestri jooksul
(käitumise, heateo, abivalmiduse, hoolsuse, sõbralikkuse, püüdlikkuse jms eest). Esimeses
klassis klassi parimat õpilast ei valita.
Õppeaasta lõpul tunnustatakse 2. – 9. klassi õpilast kooli tänukirjaga „Hea õppimise eest”,
kui tema kokkuvõtvad aastahinded on „5“/“4“ ( „väga hea”/„hea”), käitumine ja hoolsus
„eeskujulik” või „hea” või eduka esinemise eest kooli, maakondlikel, üleriigilistel
olümpiaadidel/ õpilasvõistlustel.

Tunnustuse nimetus

Mille alusel

Valimine
Millega tunnustatakse
Millal antakse

„Laagrik”
I trimester
Klassi tasand
II trimester
Paralleelklassi tasand
3 parimat igast vanuseklassist,
selgitatakse välja vanuseklassi
parim

Parim arvutaja

III trimester
Vanuseastme tasand

Peastarvutamise võistlused

Luulevõistlus
Parim jutustaja,
kõneleja

Parim inglise keeles
5.-6. kl Junior Master
of English
7.-9. kl Senior Master
of English

Esiteks klassi tasand
Finaal vanuseklasside kaupa:
1.-2. kl; 3.-4. kl; 5.-6. kl;
7.-9. kl

Võõrkeele nädala praktiliste
ülesannete kaudu

oktoober

detsember

märts
Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel

Žürii otsuse alusel

november
detsember
Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel

Žürii otsuse alusel

jaanuar
Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel

Laagri Kooli kodukorra lisa nr 1 lk 5

4

Muudetud Laagri Kooli direktori
käskkirjaga 09.01.2018 nr 1-5/1
Laagri Kooli kodukorra lisa nr 1

Tunnustuse nimetus

Mille alusel

Valimine
Millega tunnustatakse
Millal antakse

„Laagrik”
Lauluvõistlus
Laagri Kooli
„Laululind“

7-8aastased; 9-10aastased;
11-12aastased;
13-16aastased
Igast vanuserühmast valitakse
välja parim

Žürii otsuse alusel

märtsi keskel
Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel

Õpilaskonverents,
aprill
Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel

Parim uurija

Uurimistööd, referaadid jms

Valitakse klassis

Parim käsitöömeister,
Parim joonistaja

Õppeaasta parimad tööd
pannakse
välja kevadisel õpilastööde
näitusel

Klassi parim
õpilane

2.-9. klassis klassikaaslaste poolt
tehtud ja klassijuhatajaga
kooskõlastatud ettepaneku alusel
erinevate saavutuste eest
trimestrite jooksul (käitumise,
heateo, abivalmiduse, hoolsuse,
sõbralikkuse, püüdlikkuse jms
eest)

Töö- ja kunstiõpetuse
õpetajatest
moodustatud žürii valib välja
tööõpetuse ning kunstiõpetuse
parimad: teostus, idee
I trimestri lõpul 1 klassi parim
õpilane,

Aasta parim sportlane
- tüdruk
Aasta parim sportlane
– poiss

Silmapaistvate sportlike
saavutuste
eest õppeaasta jooksul
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II trimestri lõpul 1 klassi parim
õpilane,

Õpilastööde
näitus,
mai
Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel
Tänukiri
november
Tänukiri märtsi algus

III trimestri lõpul 1 klassi parim
õpilane õppeaasta kokkuvõttes

juuni
Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel

Juhendaja õpetaja ettepanekul,
võistlusprotokollide alusel

Tänukiri ja „Laagrik“
õppeaasta lõpuaktusel

