
 
 

PEETRI KOOLI AKTIIVSE ÕPILASE statuut 

 

 
I STATUUDI OLEMUS 

1. Käesoleva statuudiga lepitakse kokku Peetri kooli AKTIIVSE ÕPILASE tunnustamise 

alused ja kord. 

 

II TUNNUSTUSE EESMÄRK JA SISU 

1. AKTIIVSE ÕPILASE tunnustamise eesmärk on väärtustada õpilase aktiivset ja 

ettevõtlikku eluviisi ning huvi ümbritseva suhtes.   

2. AKTIIVSE ÕPILASE tunnustus on loodud õpilaste tunnustamiseks, kes näitavad 

igapäevaelus üles koostöö- ning abivalmidust; tegutsevad aktiivse kodaniku ning 

ühiskonnaliikmena; osalevad aktiivselt kooli huvitegevuses või koolivälises tegevuses;  

panustavad noorteorganisatsioonides;  võtavad osa kooli arendustegevusest;  osalevad 

konkurssidel, võistlustel ning teistel sündmustel; aitavad ise sündmusi korraldada. 

 

III KONKURSI KORRALDUS 

1. Peetri kooli AKTIIVSE ÕPILASE tunnustus on ellu kutsutud kooli hoolekogu poolt. 

2. Konkursi korraldamist koordineerib kooli hoolekogu. 

3. Konkurss kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. 

4. Nominente saab esitada kuni 10. maini.  

5. Taotluste hindamiseks kutsutakse kokku kooli hoolekogu koosolek, mis toimub 

vähemalt 4 päeva enne maikuu sotsiaalkomisjoni. 

6. Konkursi kuulutus avaldatakse kooli kodulehel, personali infolistis ja valla kodulehel. 

7. Konkursi teatel märgitakse taotluse esitamise lõpptähtaeg ning nõuded dokumentide 

esitamiseks.  

 

IV KANDIDAATIDE ESITAMINE 

1. Konkursile saab kandidaate esitada Peetri kooli IV-IX klassi õpilaste seast. 

2. Kandidaatide esitamine on kõigile avatud ja seda saavad teha õpetajad, õpilaste 

juhendajad, kaasõpilased, noorteorganisatsioonid, kogukondlikud organisatsioonid, 

kooli koostööpartnerid, lapsevanemad ja kogukonnaliikmed.  

3. Esitatavate kandidaatide hulk ühe isiku kohta on vaba. 

4. AKTIIVSE ÕPILASE kandidaadiks võib esitada õpilase, kes on eelneval aastal 

nimetatud tunnustuse pälvinud.  

5. Taotlusi kandidaatide seadmiseks on võimalik esitada paberkandjal direktori kätte, 

elektrooniliselt kool@peetrikool.ee  või hoolekogu esimehe kontaktile. 

6. Kandidaadi esitamiseks AKTIIVSE ÕPILASE tunnustusele, on vaja koostada ning 

esitada taotlus, kus on ära nimetatud esitaja nimi ja kontaktandmed; kandidaadi nimi ja 

kontaktandmed; tunnustuse nimetus; põhjendus kandidaadi esitamiseks – milles 

seisneb selle konkreetse õpilase aktiivsus ning miks just tema väärib nimetatud 
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tunnustust. Oma valikut tuleb põhjendada ning võimaluse ja vajaduse korral lisada 

viiteid, linke jt lisamaterjale. 

 

 

V AKTIIVSE ÕPILASE TUNNUSTUSE OTSUSTAMINE 

1. Hoolekogu hindab taotluste sisukust, mitte allkirjade arvu või ühe kandidaadi 

toetuseks esitatud taotluste arvu.  

2. Vajaduse ja põhjendatuse korral võib tunnustuse välja anda samale õpilasele 

järjestikustel õppeaastatel tema ettevõtlikkuse, osavõtlikkuse ning tegevuse eest.   

3. Valituks osutunud kandidaadi poolt peavad olema vähemalt 70% kohalviibivatest 

hoolekogu liikmetest.   

4. Sobivate kandidaatide puudumisel ei pea hoolekogu AKTIIVSE ÕPILASE tunnustust 

välja andma.   

 

VI TUNNUSTUSE ÜLEANDMINE JA KAJASTAMINE 

1. AKTIIVSE ÕPILASE tunnustus kuulutatakse välja ja antakse kätte üks kord 

õppeaastas, viimase koolipäeva pidulikul aktusel.  

2. AKTIIVSE ÕPILASE tunnustuse saanud õpilasele antakse tänukiri ning rahaline 

toetus, mille suurus on määratud kohaliku omavalitsuse sotsiaaltoetuste maksmise 

korras. 

3. Toetus makstakse välja õppeaasta viimasel koolipäeval sularahas või õpilase 

arveldusarvele.  

4. Tunnustuse saaja nimi koos selgitusega avaldatakse kooli kodulehel ning 

Vallalehes. 

 

 

 
 


