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Puhja Kooli tunnustamise kord
Puhja Kooli tunnustussümbol on tarkuselind öökull ja tammetõru. Kunstnik Maanus Mikkel on
meie kooli tarbeks välja mõelnud ja loonud keraamilised meened: au-öökullid, tänu-öökullid,
edupärlid, tõrukesed ja au-tõrud. Maanus Mikkel on valmis meie kooli jaoks tegema erisündmuste
ja -preemiate tarvis autorieksemplare.
Puhja kooli endine kunstiõpetaja Thea Ilusmets on kujundanud sümboolika, mida kasutame
tänukirjadel ja tunnistustel.
Tunnustusmeenete saajate esitamisel tuleb lõpliku otsuse tegemisel silmas pidada ühte tüüpi
meenete puhul tegevuste koondamist. Sarnaste tegevuste puhul mitut ühte tüüpi meenet välja ei
anta.
Vastavalt tunnustamise korrale antakse Puhja Koolis välja järgmisi tunnustusmeeneid:
1. VÄIKE EDU-PÄRL
1.1. Kõik õpitulemused täiel määral saavutanud I-III klassi lõpetanud õpilastele ning väga heade
ja heade õpitulemustega ja hinnangutega arvestatud IV-IX klassi lõpetanud õpilastele, kelle
käitumine õppeaasta vältel on enamasti vastav üldkehtivatele käitumistavadele. Klassijuhataja
ettepanekul teeb lõpliku otsuse väikese edu-pärli väljaandmise kohta õppenõukogu.
2. SUUR EDU-PÄRL
2.1. Maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, veebipõhistel võistlustel edukalt
individuaalselt esinenud õpilasele ning juhendajale (2.-3. koht või 100 ja enama osalejaga ürituste
puhul koht esimese 5% seas)
2.2. Maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, veebipõhistel võistlustel
meeskondlikult edukalt esinenud õpilastele ning juhendajale (2.-3. koht või 100 ja enama osalejaga
ürituste puhul koht esimese 5% seas)
3. TÄNU-ÖÖKULL (VÄIKE ÖÖKULL)
3.1. Maakondliku olümpiaadi või konkursi individuaalvõitja ning juhendaja.
3.2. Maakondliku olümpiaadi või konkursi võitnud võistkonnale ja võistkonna juhendaja.
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3.3. Veebipõhise võistluse individuaalvõitja ning juhendaja.
3.4. Vabariiklikul olümpiaadil või konkursil edukalt esinenud individuaalvõistleja või meeskond
(1.-3. koht või 100 ja enama osalejaga ürituste puhul koht esimese 5% seas).
3.5. Vabariiklikul olümpiaadil või konkursil edukalt esinenud individuaalvõistleja või meeskonna
juhendaja (2.-3. koht või 100 ja enama osalejaga ürituste puhul koht esimese 5% seas).
3.6. Parim põhikoolilõpetaja (õppenõukogu otsuse põhjal) igal õppeaastal.
3.7. Maakondliku "Aasta õpetaja" aunimetuse saanud õpetaja.
3.8. Puhja Koolist töölt lahkuv või pensionile jääv kooli töötaja kelle tööpanus Puhja Koolis on
vähemalt 10 aastat.
3.9. Lennu lõpetamisel klassijuhatajale ja I kuni III klassini lendu õpetanud klassiõpetajale.
3.10. Isik, ettevõte või ühendus kooli mainet edendava tegevuse eest maakondlikul tasandil.
3.11. Isik, ettevõte või ühendus koolile osutatud abi ja toetuse eest.
4. AU-ÖÖKULL (SUUR ÖÖKULL)
4.1 Vabariikliku või rahvusvahelise võistluse, konkursi või olümpiaadi võitja ja juhendaja.
4.2 Vabariikliku “Aasta õpetaja” aunimetuse saanud õpetaja.
4.3 Puhja Koolist töölt lahkuv või pensionile jääv kooli töötaja, kelle tööpanus Puhja koolis on üle
10 aasta.
4.4 Isik, ettevõte või ühendus koolile osutatud tähelepanu ja toetuse eest vabariiklikul või
rahvusvahelisel tasandil.
5. TÕRUKE
5.1. Ülekoolilise eduka ja silmapaistva tegevuse eest (Eduka ja silmapaistva tegevuse eest
huvitegevuses ja õpilasorganisatsioonides).
5.2. Eduka esinemise või võistlemise eest maakondlikul ja vabariiklikul tasandil õpilasele ja
juhendajale.
5.3. Maakondlikel (I, II, III) ja vabariiklikel (esikümme) konkurssidel, võistlustel
meeskondlikult esinenud õpilastele.
5.4. Lõpliku otsuse tõrukese väljaandmise kohta teeb õppenõukogu.
6. AU-TÕRU
6.1. Maakondlikel (I) ja vabariiklikel (I, II, III) konkurssidel, võistlustel individuaalselt
esinenud õpilastele ja õpilase (meeskonna)juhendajale.
6.2. Eduka ja silmapaistva tegevuse eest huvitegevuses ja õpilasorganisatsioonides parimatele
põhikooli lõpetajale.
6.3. Isik, ettevõte või ühendus kooli mainet edendava tegevuse eest maakondlikul,
vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil.
6.4. Isik, ettevõte või ühendus koolile osutatud abi ja toetuse eest.
6.5. Õpetajale, kes on koolis ja vallas pikaajalist traditsiooni hoidnud ja edendanud.
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7. KOOLI JUHTKONNA POOLT VABARIIGI AASTAPÄEVAL VÄLJA ANTAVAD
TUNNUSTUSED (RAAMAT)
7.1. Kuni kahele õpilasele, kelle pingutused õppetöös ja koolielus on olnud silmapaistvad.
7.2. Kuni kahele õpetajale, kelle panus õpetamisse, õppimisse, kooliarendusse või koolikeskkonna
paremaks muutmisel on olnud märkimisväärne.
8. HEA ÕPETAJA TUNNUSTUS VABARIIGI AASTAPÄEVAL (KERAAMILINE
AUTORITÖÖ)
8.1. I-IX klassi õpilaste poolt hääletuse teel valitud õpetaja.
9. KIITUSKIRJAD
9.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine.
9.1.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”.
9.1.2. Otsuse põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise kohta teeb
õppenõukogu.
9.2. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine.
9.2.1. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 1.-8. klassi lõpetajat, kelle
aastahinded on “väga hea” A ja kellel ei ole õppeaasta jooksul hinnangut MA
9.2.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
9.2.3. Otsuse õpilase kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamise kohta teeb
õppenõukogu.
9.3. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine.
9.3.1. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” võib tunnustada ühes või
mitmes õppeaines eriti silma paistnud 1.-9. klassi õpilast.
9.3.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
9.3.3. Otsuse õpilase ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”
tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.
10. KOOLI TÄNUKIRI
10.1. Maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel osalenud õpilasele
juhendaja ettepanekul (trimestri või õppeaasta lõpus). Õppeaasta kestel üritustel välja antud
tänukirju ei dubleerita õppeaasta lõpus.
10.2. Isikule, ettevõttele või ühendusele koolile osutatud tähelepanu, abi ja toetuse eest
(vajaduspõhiselt).
11. KOOLI TÄNUÜRITUS
11.1 Tänuüritus I-VIII klassi parimatele õpilastele ja nende vanematele, õpetajatele, huviringide
juhendajatele ning koostööpartneritele õppeaasta lõpus.
11.2 Ettepaneku õpilaste tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
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11.3 Tänuüritus on kutsetega.
11.4 Tänuüritusel osaleja ja parim põhikoolilõpetaja saab kingituseks Puhja Kooli Aastaraamatu
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