Per Labores ad Honores

KÄRU PÕHIKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE JA
MÕJUTAMISE VÕIMALUSED

Üldeesmärk : Õpilane oskab käituda igas olukorras viisakalt ja korrektselt ning suudab õppida tehtud
vigadest
Valdkond:

õpilase käitumine koolis
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1.Õpilase tunnustamise võimalused
Jrk.nr. Kiituse
Mille eest
avaldamise viis
1
Õpetaja,
Ühekordsete väljapaistvate töötulemuste
koolitöötaja
või muu hea tulemuse eest.
suuline kiitus

Mille alusel ja kus fikseeritakse
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Klassijuhataja Hea esinemise eest kooliüritustel või kooli
või aineõpetaja aineolümpiaadidel või hea teo eest koolis
kirjalik tänu või
kiitus
õpilaspäevikusse

Klassijuhataja või aineõpetaja
tänu või kiitus õpilaspäevikus
või koolitöötaja ettepanek
klassijuhatajale
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Kooli tänukiri
kooli
aastapäeval ja
vabariigi
aastapäeva
aktusel,
õppeaasta lõpul
Direktori
käskkiri

Ühekordsete heade saavutuste eest kooli
esindamisel

Klassijuhataja (aineõpetaja),
esildis

Aineõpetajate ja klassijuhataja
ettepanekud

ÕN otsus

5.

Direktori
käskkiri

Ühekordsete väljapaistvate tulemuste ja
tegude eest ( maakondlikud
aineolümpiaadidel, konkurssidel,
spordivõistlustel) kooli esindamisel
Veerandi või aasta lõpetamisel väga
heade ja heade õpitulemuste eest

6.

Kiituskiri l

Hinded “5” klassitunnistusel

4.

Direktori käskkiri
Klassijuhatajate ettepanek,
fikseeritakse ÕN protokollis
Direktori käskkiri
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ainekiituskiri 8. ja 9. klassis on aine hinnatud hindega
koos
“5”
lõputunnistusega
Kiitusega
lõputunnistus

Hinded “5” lõputunnistusel

Autasustamine Väga head ja head õpitulemused, hea
meenega kooli käitumine, kooli edukas esindamine
lõpetamise
Preemia
Väga heade ja heade õpitulemuste,
ekskursioon
eduka kooli esindamise eest, väga hea,
õppeaasta lõpul käitumine, aktiivne koolielust osavõtt
Aasta Õpilane
Premeeritakse
hinnalise
raamatuga
Diplom

Fikseeritakse ÕN protokollis ja
direktori käskkirjas
ÕN otsus
Fikseeritakse ÕN protokollis ja
direktori käskkirjas
Klassijuhataja esildis
ÕN protokoll
Fikseeritakse direktori
käskkirjas
ÕN otsus
Fikseeritakse ÕN protokollis ja
direktori käskkirjas
Kooli ÕN otsus
Fikseeritakse ÕN protokollis

ÕN otsus
Väga eduka kooli esindamise eest, väga
heade õpitulemuste, eeskujuliku käitumise,
ÕN protokollis
aktiivne koolielust osavõtt
Sportlike saavutuste eest kooli
spordiüritustel

Spordipäevade protokollid
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2. Õpilase mõjutamise võimalused
.
1.

Laituse avaldamise Mille eest
viis
Korralekutsumine
Kooli- või tunnikorra väike
pedagoogi või töötaja rikkumine
poolt

2

Pedagoogi vestlus
õpilasega

3

Lapsevanema
teavitamine

4

Klassijuhataja ja
aineõpetaja vestlus
õpilasega

Mille alusel ja kus fikseeritakse
Õpilasepoolse vea tuvastamine pedagoogi või
töötaja poolt

Kooli- või tunnikorra suurem või Õpilasepoolsete vigade ja tegematajätmiste
pikemaajalisem rikkumine,
tuvastamine pedagoogi poolt.
lohakas suhtumine õppetöösse *
Ei vaja fikseerimist kui on tegemist
üksikjuhtudega
Kooli- või tunnikorra korduv
Õpilasepoolsete vigade ja
rikkumine
tegematajätmiste tuvastamine
pedagoogi poolt.
*
Fikseeritakse klassipäeviku lisas ja
õpilaspäevikus. Viimase puudumisel teatatakse
koju õpetaja kirjaga.
Vajalik tagasiside
*
Õpetaja teatab sellest klassijuhatajale,
kes juhtunu fikseerib
Kooli- või tunnikorra suurem või Aineõpetaja pöördumine
süstemaatiline rikkumine,
klassijuhataja poole.
lohakas suhtumine õppetöösse *
Fikseeritakse klassijuhataja poolt.
karistuste rakendamisel.
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5

6

7

8

Klassijuhataja pöördumine
lapsevanema poole
*
Fikseeritakse klassijuhataja või direktori poolt
Õpilase erakorraline ohtlik tegu Pedagoogi, kooli töötaja
pöördumine
direktori poole
*
Fikseeritakse direktori poolt
Õpilase kutsumine
Kooli ja tunnikorra
Klassijuhataja taotlus
õppenõukogu ette ja süstemaatiline rikkumine või
*
kirjalik märkus
väga lohakas suhtumine
Fikseeritakse Kooli ÕN otsusega
tunnistusele
õppetöösse.
Direktori käskkiri
Aineõpetajate korduvad
Klassijuhataja pöördumine direktori poole
kaebused klassijuhatajale.
*
Õpilase erakorraline ohtlik tegu. Fikseeritakse direktori ja
Käskkirjaga karistatakse:
klassijuhataja poolt
1)korduv (3 tundi summaarselt)
üksikutest tundidest puudumine
2) koolikohustuse mittetäitmine (
3 päeva põhjuseta puudumist)
3) kooli sisekorraeeskirjade
korduv või ohtlik rikkumine
4) kaasõpilase füüsiline
väärkohtlemine või tema vara
kahjustamine
5) erakorraline ohtlik tegu
Klassijuhataja,
aineõpetaja vestlus
õpilase ja
lapsevanemaga
Direktori vestlus
õpilasega ja
lapsevanemaga

Aineõpetajate korduvad
kaebused klassijuhatajale.
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9.

Lapsevanema
kutsumine
õppenõukogusse.
Pärast teist kutset
toimub arutamine ja
otsuse tegemine
lapsevanemata.
Käitumishinde
alandamine.

Lapsevanema kutsumine kooli
õppenõukogusse

Põhjendatud taotlus lapse
käitumise aastahinde
alandamiseks
“mitterahuldavale “ hindele

10.

Õpilase kohta
materjalide esitamine
valla
sotsiaalkomisjonile
või hoolekogule
Õpilase ajutine
eemaldamine
õppetööst

Koolikohustuse mittetäitmine,
suitsetamine

Direktori taotlus, mis on koostatud
klassijuhataja poolt
esitatud materjalide alusel

Kõigi eelnevate
mõjutusvahendite mõjuta
jäämine

Klassijuhataja poolt
esitatud dokumentide pakett
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12.

13.

Õpilase kohta
Kõigi eelnevate
materjalide esitamine mõjutusvahendite mõjuta
alaealiste komisjonile jäämine
Õpilase
Kõigi eelnevate
(koolikohustusliku ea mõjutusvahendite mõjuta
ületanud) koolist
jäämine
väljaheitmine

Fikseeritakse õppenõukogu
protokollis ja direktori käskkirjaga
Klassijuhataja poolt esitatud
dokumentide pakett
Fikseeritakse direktori ja
klassijuhatajapoolt
Klassijuhataja poolt
esitatud dokumentide pakett
Fikseeritakse õppenõukogu protokollis
proto ja direktori käskkirjaga
6

