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ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
1. Õppeaasta lõpul tunnustatakse kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja
kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» kõikide klasside
õpilasi.
2.–8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel
kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema muusika- ja
kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt «4» ja
teiste õppeainete aastahinded «5», käitumine eeskujulik või hea.
Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» võib tunnustada ka õpilast,
kelle hindamisel kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel
kasutatud hinnangut “arvestatud”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks
teeb klassijuhataja.
Kes saab kiituskirja „Väga hea õppimise eest”, sellele üldjuhul kiituskirja
«Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» ei anta. Erandjuhul
antakse aineõpetaja ettepanekul ja õppenõukogu otsusel.
Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines»
autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 4.-9. klassi õpilasi, kes on
saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende
õppeainete aastahinne on "5", nende õppeainete lõpueksami hinne IX
klassis on "5". Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt
rahuldav.
2. Õppeaasta lõpul kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatud õpilaste
fotod on järgneval õppeaastal kooli autahvlil.
3. I klassi lõpetajaid tunnustatakse direktori poolt tunnistusega.
4. Aktiivse osalemise eest võistlustel, viktoriinidel, vabatahtlikuna jne.
tunnustatakse õpilasi igakuiselt „Uulu kooli kuu tegija” mälestusplaadiga.
Tunnustuse saaja valitakse õpetajate poolt.

5. Õppeaasta lõpul tunnustatakse kõige ettevõtlikemaid klasse „Aasta
ettevõtlikuim klass” tiitliga. Reeglid tiitli saamiseks teeb kooli õpilasesindus.
Tiitli saajad valitakse I-IV ja V-VIII klasside hulgast. Preemiaks kummalegi
tunnustuse saajale ekskursiooniraha 50 eurot. I-IV klassi hulgast valib
ettevõtlikuma klassi õpilasesindus, V-VIII klassi hulgast õpetajad.
6. Õppenõukogu otsusega kinnitatakse tublide õpilaste tunnustamine õppeaasta
lõpul: kas vaba nädal või ekskursioon.
7. Igal nädalakogunemisel tunnustatakse kooli esindamise eest õpilasi kooli
tänukirjaga.
8. Aineõpetaja või klassijuhataja avaldab kiitust e-koolis või mõnel muul sobival
viisil.
9. Põhikooli lõpetav õpilane saab koolilt mälestuseks kingituse (Uulu kooli
meene), lapsevanemat tunnustatakse kooli tänukirjaga ning lillega. Lisaks
saavad kiitusega lõpetajad täiendava kingituse (nt. raamatu).
10. Omavalitsusele esitatakse tunnustamiseks need põhikooli lõpetajad, kelle
keskmine hinne on 9. klassis vähemalt 4,5.
11. 1.-8.klassi õpilastele antakse koos klassitunnistusega dokument, kus on
märgitud kõik tema osalemised erinevates projektides ja olümpiaadidel.
9.klassi õpilastele antakse vastav dokument enne järgneva kooliastme
sisseastumiskatseid.
12. Iga kooliaste (I-III, IV-VI, VII-IX) saab ühe õppeekskursiooni aastas tasuta.

Õpetajate, töötajate ja kooli toetajate tunnustamine
1. Uulu põhikool tunnustab ja tänab vastavalt võimalustele oma kooli toetajaid.
2. Koolitöötajatele ja hoolekogu liikmetele toimub igal õppeaastal õpetajate
päeval ja jõuludel õppeväljasõit.
3. 3. klassi lõpus tänatakse algklasside klassijuhatajat kooli 1.-8.klassi
lõpuaktusel.
4. Koolitöötajate juubelite (alates „50” täiskümned) puhul tunnustatakse rahalise
preemiaga.
5. Õpetajaid tunnustatakse valla tänukirjaga detsembris vastavalt kooli juhtkonna
ettepanekule.
6. Loovtööde juhendajatele, kes töötavad Uulu põhikoolis, antakse kooli tänukiri
ning rahaline preemia. Juhendajatele väljastpoolt kooli kingitakse kooli meene,
lill ja tänukiri.
7. Direktor esitab omavalitsusele taotluse koolitöötajate premeerimiseks –
sotsiaalpedagoog, kokad, jne.
8. Lõpuklassi õpetajale määratakse kooliaasta lõpus preemia, kingitakse lilled ja
raamat.
9. 1.-8.klassi õppeaasta lõpuaktusel tunnustatakse kõiki koolitöötajaid lillega.

