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Edukate kooliõpilaste tunnustamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 30
lõike 1 punkti 3 alusel.
§ 1. Reguleerimisala ja eesmärk
(1) Määrusega sätestatakse Audru valla eelarvest rahvastikuregistri andmetel Audru vallas
elavate ja üldhariduskoolides õppivate õpilaste tunnustamise kord heade õpitulemuste ning
aineolümpiaadidel ja ainekonkurssidel osalemise eest.
(2) Määruse eesmärk on motiveerida Audru valla üldhariduskoolides õppivaid ja
rahvastikuregistri andmetel väljaspool valda õppivate üldhariduskoolide 10. – 12. klassi
õpilasi saavutama parimaid õpitulemusi ning tunnustada õpilasi aineolümpiaadidel ja
konkurssidel eduka esinemise eest.
§ 2. Tunnustamine
(1) Tunnustada kingitusega Audru valla üldhariduskoolides ja rahvastikuregistri andmetele
Audru vallas elavaid ning üldhariduskooli 10. - 12. klassis õppivaid õpilasi väga heade
õpitulemuste eest terve õppeaasta tulemuste põhjal alljärgnevalt
(2) Anda kinkekaart igale 10.-12. klassi õpilasele, kelle keskmine hinne on:
1) “5,0” 35 euro väärtuses;
2) “4,5” ja kõrgem 25 euro väärtuses.
(3) Anda kinkekaart igale 9. klassi õpilasele, kelle keskmine hinne on:
1) “5,0” 20 euro väärtuses;
2) “4,5” ja kõrgem 16 euro väärtuses.
(4) Anda kinkekaart põhikooli igale 7. - 8. klassi õpilasele, kelle keskmine hinne on:
1) “5,0” 16 euro väärtuses;
2) “4,5” ja kõrgem 14 euro väärtuses.
(5) Anda kinkekaart põhikooli igale 5.-6. klassi õpilasele, kelle keskmine hinne on:
1) “5,0” 14 euro väärtuses;
2) “4,7” ja kõrgem 12 euro väärtuses.
(6) Anda kinkekaart igale põhikooli 3.-4. klassi õpilasele, kelle keskmine hinne on:
1) “5,0” 12 euro väärtuses;
2) “4,8” ja kõrgem 10 euro väärtuses.
(7) Anda 300-grammine šokolaad põhikooli 1.-2. klassi õpilasele, kelle keskmine hinne on
”5”.
§ 3. Medaliga lõpetanute tunnustamine

Keskkooli kuldmedaliga lõpetanut premeerida 320 euro ja hõbemedaliga lõpetanut 192 euro
suuruse summaga.
§ 4. Aineolümpiaadides ja –konkurssidel osalenute tunnustamine
(1) Audru valla üldhariduskoolide õpilasi, kes on edukalt esinenud aineolümpiaadidel ja
ainekonkurssidel:
(2) Emakeele, kirjanduse, matemaatika, inglise keele, vene keele, saksa keele, loodusteaduse,
geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse ainetes
auhinnalisi, vabariiklikel olümpiaadidel I – VI ja maakondlikel olümpiaadidel I –III koha
saavutanud õpilasele tehakse kingitus:
1) I-III klassi õpilasele 300 grammine šokolaaditahvel
2) IV – VI klassi igale õpilasele, kes saavutas auhinnalise koha antakse kinkekaart I koha eest
15 euro, II koha eest 12 euro ja III koha eest 10 euro väärtuses,
3) VII – XII klassi igale õpilasele, kes saavutas auhinnalise koha antakse kinkekaart I koha
eest 20 euro, II koha eest 15 euro ja III koha eest 12 euro väärtuses.
(3) Tööõpetuse, kunsti, arvutiõpetuse, kodu-uurimise, religiooniõpetuse, muusika,
draamaõpetuse, varia, nuputa, pranglimise, õpioskuste, SUDOKU võistluse, majanduse,
tehnoloogia vabariiklikel olümpiaadidel I – VI ja maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel I
– III koha saavutanud õpilasele tehakse kingitus:
1) I-III klassi õpilasele 300 grammine šokolaaditahvel
2) IV – VI klassi igale õpilasele, kes saavutas auhinnalise koha antakse kinkekaart I koha
eest 12 euro, II koha eest 10 euro ja III koha eest 8 euro väärtuses
3) VII – XII klassi igale õpilasele, kes saavutas auhinnalise koha antakse kinkekaart I koha
eest 15 euro, II koha eest 12 euro ja III koha eest 10 euro väärtuses.
(4) Spordivõitlused – spordivõistkonna koosseisus vabariiklikel võistlustel I – VI
ja maakondlikel võistlustel I – III koha saavutanud igale õpilasele tehakse kingitusena 300–
grammine šokolaadi tahvel.
(5) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punkti 1, lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 märgitud 300grammine šokolaad antakse õpilasele olenemata võistluste-konkursside osavõtmise kordade
arvust vaid üks.
§ 5. Kingituste üleandmine
Kingituste üleandmise õpilastele korraldab vallavalitsus koos koolidega.
§ 6. Rakendussätted
Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisest.

SELETUSKIRI
Audru Vallavalitsuse 26. veebruari 2015 määruse „Edukate kooliõpilaste tunnustamise
kord“ eelnõu juurde
Määruse kehtestamise õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg
3 p 2, mis sätestab, et omavalitsusüksus otsustab ja korraldab ka muid kohaliku elu küsimusi,
mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.
Määruse muutmise on tinginud vajadus tunnustada enam Audru valla üldhariduskoolides
õppivaid õpilasi, kuna kohalik omavalitsus on viimasel kümnendil väga palju panustanud oma
valla koolides õpi- ja kasvatustingimuste parendamisse tagades seeläbi hariduse andmiseks
väga kõrge kvaliteedi, mida näitavad Audru valla koolides õppivate õpilaste
aineolümpiaadidest osavõtu arvu suurenemine ja saavutuste tase.
Määruse eelnõu kohaselt suurenevad lastele antavad tunnustused võrreldes eelnevaga 3-5 euro
võrra.
2014/15 õppeaastal õpivad Audru valla koolides 345 õpilast ja väljaspool 318 õpilast ja selle
eest maksab Audru vald hariduskulusid teistele kohalikele omavalitsusele, sh Pärnu
Linnavalitsusele,
01.10.2014 seisuga 274 õpilast, sh 102 gümnaasiumiõppes, 18
Täiskasvanute Gümnaasiumis ja 4 Toimetulekukoolis.
Lisaks eeltoodule elab reaalselt Audru vallas paikselt isikuid, kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht on mõnes teises kohalikus omavalitsuses. Põhjuseid selleks on erinevad nt
• elamu, milles reaalselt elatakse, pole kasutusluba,
• elatakse üürikorterites, mille omanikud ei soovi elanikke antud aadressile registreerida.
Määruse muutmisega tagatakse kõikidele Audru valla üldhariduskoolides ja huvialaringides
õppivatele õpilastele võrdsed tingimused motiveerimaks laste hariduse omandamist.
Määruse eelnõu kohaselt suurenevad lastele antavad tunnustused võrreldes eelnevaga 3-5 euro
võrra.
Käesoleva määruse kehtestamisega ei suurene kulud Audru valla 2015. aasta eelarves.
Eelnõu jõustuks kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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