Saue Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord
1. Saue Gümnaasiumi õpilast tunnustatakse väga hea õppimise ja eeskujuliku või hea
käitumise eest ning saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtised võistlustel,
konkurssidel, spordivõistlustel.
2. Rahvusvahelised saavutused
2.1. Osalemise eest rahvusvahelistel olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel ja
konkurssidel tunnustatakse õpilast tänukirjaga ja määratakse vastavalt võimalustele
rahaline toetus.
2.2. Õpilast tunnustatakse kooli aastapäevaaktusel või õppeaasta lõpuaktusel
2.3. Õpilase nimi pannakse välja autahvlile.
3. Vabariiklikud saavutused
3.1. Osalemise eest vabariiklikel olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel ja
konkurssidel tunnustatakse õpilasi tänukirja ja meenega, millel on kooli sümboolika.
3.2. Õpilast tunnustatakse õppeaasta lõpuaktusel.
3.3. Taidluskollektiive tunnustatakse kevadkontserdil.
3.4. Õpilasi toetatakse vastavalt võimalusele rahaliselt osalemisel Tartu Ülikooli
Teaduskoolis.
4. Piirkondlikud saavutused
4.1. Õpilast, kes on saavutanud piirkondlikel olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel
võistlustel, konkurssidel 1. - 3. koha, tunnustatakse tänukirja ja meenega, millel on kooli
sümboolika.
4.2. Õpilast tunnustatakse vastavalt piirkonnavoorude toimumise ajale kooli
aastapäevaaktusel, jõuluaktusel, Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel või õppeaasta
lõpuaktusel.
4.3. Õpilastele, kes on saavutanud piirkondlikel spordivõistlustel 1. - 3. koha,
korraldatakse direktori/linnavalitsuse vastuvõtt maikuus.
5. Koolisisesed saavutused
5.1. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine
5.1.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
5.1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines
on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea» ning
käitumine «eeskujulik» või «hea».
5.1.3. Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
5.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine
5.2.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel
kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja
lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
5.2.2. Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab
kooli õppenõukogu.

5.3. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustamine
5.3.1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» võidakse tunnustada 2. – 9. ja 10. –
12.
klasside õpilasi.

5.3.2. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 2. – 9. klassi õpilast, kellel
kõikide õppeainete aastahinne on „väga hea” või kellel on ühes õppeaines
aastahinne „hea” (muusikaõpetus, kunstiõpetus või kehaline kasvatus) ja teised
aastahinded on „väga head”. Käitumishinne on „eeskujulik” või „hea”.
5.3.3. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 10. – 12. klassi õpilast,
kellel kõik antud õppeaastal läbitud kursused on hinnatud hindega „väga hea” või
kellel on igas õppeaines üle 50% kursustest hinnatud hindega „väga hea“,
ülejäänud hindega „hea“. Käitumishinne on „eeskujulik” või „hea”
5.3.4.Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustamise ettepaneku teeb
klassijuhataja.

5. 4. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine
5.4.1. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» võidakse tunnustada
2. – 12. klassi õpilasi.
5.4.2. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse 2.-9.
klassi õpilast, kes on osalenud antud aines edukalt piirkondlikel või vabariiklikel
ainevõistlustel, olümpiaadidel, viktoriinidel, koostanud uurimistöö vms ja kelle
aastahinne antud õppeaines on „väga hea“.
5.4.3. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse 10.12. klassi õpilast, kes on osalenud edukalt piirkondlikel või vabariiklikel
ainevõistlustel, olümpiaadidel, viktoriinidel, koostanud uurimistöö vms ja kelle
kursusehinded antud õppeaines on „väga head“.
5.4.4. Kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines " tunnustamise
ettepaneku teeb aineõpetaja.
5.5. Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga tunnustamine
5.5.1. Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga tunnustatakse1.-9. klassi õpilast, kellel on kuni
kahes õppeaines aastahinne „hea“ ja ülejäänud õppeainetes “väga hea“. Õpilase
käitumine on „eeskujulik” või „hea”.
5.5.2. Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga tunnustatakse 10.-12. klassi õpilast, kellel on
kõigi õppeainete kursused antud õppeaastal hinnatud hindega „hea“ või „väga hea“.
5.5.3. Edukalt õppinud 1.klassi õpilasi tunnustatakse Saue Gümnaasiumi
kiituskirjaga.
5.5.4. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
5.6. Koolisisesed olümpiaadid ja ainevõistlused
5.2.1. Õpilast, kes on saavutanud koolisisestel olümpiaadidel, ainevõistlustel 1. - 3.
koha, tunnustatakse tänukirja ja meenega, millel on kooli sümboolika.
5.2.2. Õpilast tunnustatakse Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel või õppeveerandi
lõpuaktusel.
5.7 Koolisisesed spordivõistlused
5.7.1. Õpilast, kes on saavutanud koolisisestel spordivõistlustel 1. - 3. koha,
tunnustatakse diplomiga.
6.

Kõik määratud tunnustused kinnitatakse direktori käskkirjaga.
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