
Õpilaste, kooli töötajate ja kodanike tunnustamise kord Haanja Koolis 

 

1. Suuline kiitus või hinnang. 

2. Kirjalik tänu või kiitus õpilaspäevikus, stendil. 

3. Kiitus kooli kogunemistel, infominutites. 

4. Direktori käskkirjaline kiitus, kui on tuldud maakondlikel olümpiaadidel vm konkurssidel 

osavõtjate arvust esimese 50% sisse. 

5. Tunnustatute nimekirja avaldamine kooli infolehes, vallalehes, kooli teadete tahvlil. 

6. Tänukiri Eesti Vabariigi iseseisvuspäeval. 

7. Kiituskiri õppeaasta lõpus väga hea ja hea õppimise eest. 

8. Ainealane tänukiri väga heade õpitulemuste eest, eduka osalemise eest olümpiaadidel, 

konkurssidel, viktoriinidel.  

9. Diplom heade tulemuste eest spordis. 

10. Kutse vallavanema vastuvõtule. 

11. Rahaline preemia parimale põhikooli lõpetajale. 

12. Rahaline preemia kooli töötajale. 

Ettepaneku tunnustamiseks teeb (annab hinnangu) aineõpetaja või klassijuhataja. 

 

1. Kiituskiri 

Kiituskirja väljaandmise kord: 

 Antakse õpilastele, kes õpivad hindele 4 ja 5 ning käitumine ja hoolsus on hea või 

väga hea. 

 Antakse üks kord aastas, kevadel, õppeaasta lõpus (ettepanekute tegemine lõpeb 2 

päeva enne aktust, et oleks aega kiituskirju trükkida)  

 Kujundus: hallil marmorpaberil, päises Haanja kooli ja Rogosi kellatorni siluett ning 

nende vahel kiri Haanja Kool. 

 

2. Tänukiri 

Tänukirja väljaandmise kord: 

 Antakse  õpilastele 

   kooli töötajatele 

   vanematele 

kodanikele  



asutustele ja ettevõtetele, kes on korduvalt aidanud-toetanud kooli  

Kujundus: rohekal marmorpaberil, päises Haanja kooli ja Rogosi 

kellatorni siluett ning nende vahel kiri Haanja Kool. 

 

3. Ainealane tänukiri 

Ainealase tänukirja väljaandmise kord: 

 Antakse õpilasele põhikooli lõpetamisel väga hea õppeedukuse või heade tulemuste 

eest olümpiaadidel, konkurssidel selles õppeaines. 

 Kujundus: rohekal marmorpaberil, päises Haanja kooli ja Rogosi kellatorni siluett ning 

nende vahel kiri Haanja Kool. 

 

4. Rahaline preemia 9. klassi parimale lõpetajale + R. Kõivu Grandi väljaandmine 

Rahalise preemia väljaandmise kord: 

 Rahalise preemia (35 €) saab parim 9. klassi lõpetaja, kelle väljaselgitamiseks 

liidetakse kokku klassitunnistusel olevad aastahinded ja eksamite numbrilised hinded. 

 R. Kõivu grant antakse parimale lõpetajale, kes on alustanud kooliteed Ruusmäel ja 

lõpetab õigusjärgses Haanja Koolis. Kui selline õpilane puudub, siis jääb Kõivu Grant 

sel aastal välja andmata. 

 Võrdse numbrilise näitaja puhul arvestatakse õpilaste käitumist ja hoolsust ning 

ühiskondlikku aktiivsust. 

 Kui kahes eelmises punktis on õpilaste näitajad samad, siis läheb preemia jagamisele. 

 

5. Rahaline preemia kooli töötajale 

Rahalise preemia väljaandmise kord: 

 Rahaline preemia (35 €) ja kooli tänukiri antakse kooli töötajale, kes on meie koolis 

töötanud vähemalt 10 aastat, tema juubeli puhul (alates 50. juubelist). 

 

6. Vallavanema vastuvõtt 

Vallavanema vastuvõtule kutsumise kord: 

 Info saavutatud tulemuste kohta antakse direktori kaudu Haanja vallavalitsusele nädal 

enne vastuvõttu. 

 


