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ÕPILASTE TUNNUSTAMISE
TINGIMUSED JA KORD
1.
ÜLDPÕHIMÕTTED
1.1. Tunnustamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja innustada eeskuju tuues ning
seeläbi tõsta õppekasvatustegevuse tulemuslikkust
1.2. Õpilast tunnustatakse väga hea õppimise eest või saavutuste eest olümpiaadidel,
ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel jms (edaspidi ainevõistlused ja
konkursid) ning ühiskondliku aktiivsuse ja koolielu edendamise eest.
1.3. Korra väljatöötamise ja uuendamise eest vastutavad õppejuhid.
1.4. Valdkonda reguleerivad õigusaktid:
1.4.1. Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus;
1.4.2. Haridus- ja teadusministri määrus Õpilase tunnustamise tingimused ja kord.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

ÕPILASE SUHTES KASUTATAKSE ÜHT VÕI MITUT ALLJÄRGNEVAT
TUNNUSTUST:
suuline kiitus individuaalsel vestlusel;
suuline kiitus klassi ees;
kirjalik kiitus õpilaspäevikus või Stuudiumi e-päevikus;
avalik tunnustus koolikaaslaste ees;
avalik tunnustus kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias;
direktori käskkirjaga kiituse avaldamine;
kooli tänukirjaga tunnustamine;
kooli diplomiga tunnustamine;
kooli meenega tunnustamine;
õpilase nime kandmine kooli auraamatusse kooliaasta lõpuaktusel;
avalik tunnustus lõpuaktusel;
kiituskirjaga tunnustamine;
kuld- või hõbemedaliga tunnustamine;

3.
KULD- JA HÕBEMEDALIGA TUNNUSTAMINE
3.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kõik lõputunnistusele
kantavad hinded on „väga head“.
3.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kõigis lõputunnistusele
kantavates hinnetes on kuni kaks hinnet „hea“, ülejäänud hinded on „väga head“.
3.3. Tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
4.
KIITUSEGA PÕHIKOOLI LÕPUTUNNISTUS
4.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga
hea“.
4.2. Tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
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5.
TUNNUSTAMINE KIITUSKIRJAGA „VÄGA HEA ÕPPIMISE EEST“
5.1. Kiituskirjaga tunnustatakse 1.-2. klassi õpilast, kellel on väga head õpitulemused.
5.2. Kiituskirjaga tunnustatakse 3.-9. klassi õpilast, kellel kõikide õppeainete aastahinne on
„väga hea”.
5.3. Kiituskirjaga 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“.
5.4. Tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhataja ja tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.
6.

TUNNUSTAMINE KIITUSKIRJAGA „VÄGA HEADE TULEMUSTE EEST
ÜKSIKUS ÕPPEAINES“
6.1. Kiituskirjaga tunnustatakse 3.-9. klassi õpilast, kes on osalenud edukalt antud õppeaines
piirkondlikel või riiklikel ainevõistlustel või konkurssidel ning kelle aastahinne selles
õppeaines on „väga hea“.
6.2. Kiituskirjaga tunnustatakse 10.-12. klassi õpilast, kes on osalenud edukalt antud
õppeaines piirkondlikel või riiklikel ainevõistlustel või konkurssidel ning kelle
kursusehinded selles õppeaines on „väga head“.
6.3. Tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja ja tunnustamis otsustab kooli õppenõukogu.
7.
TUNNUSTAMINE SAUE GÜMNAASIUMI KIITUSKIRJAGA
7.1. Kiituskirjaga tunnustatakse 1.-2. klassi õpilast, kellel on head õpitulemused.
7.2. Kiituskirjaga tunnustatakse 3.-9. klassi õpilast, kellel on kuni kahes õppeaines
aastahinne „hea“ ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“.
7.3. Kiituskirjaga tunnustatakse 10.-12. klassi õpilast, kellel on kõigi õppeainete kursused
antud õppeaastal hinnatud hindega „hea“ või „väga hea“.
7.4. Tunnustamise ettepaneku teeb klassijuhtaja ja tunnustamis otsustab kooli õppenõukogu.
8.

TUNNUSTAMINE EDUKA ESINEMISE EEST RAHVUSVAHELISEL
TASANDIL
8.1. Eduka osalemise eest rahvusvahelistel ainealastel võistlustel ja konkurssidel
tunnustatakse õpilast direktori käskkirja, tänukirja ja kooli meenega.
8.2. Õpilase saavutused avaldatakse kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias.
8.3. Õpilast tunnustatakse kooli aastapäevaaktusel või õppetöö lõpuaktusel.
9.
TUNNUSTAMINE EDUKA ESINEMISE EEST RIIKLIKUL TASANDIL
9.1. Eduka osalemise eest riiklikel ainealastel võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse
õpilast direktori käskkirja, tänukirja ja kooli meenega.
9.2. Õpilase saavutused avaldatakse kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias.
9.3. Õpilast tunnustatakse õppetöö lõpuaktusel.
9.4. Taidluskollektiive tunnustakse kooli kevadkontserdil.
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10. TUNNUSTAMINE EDUKA ESINEMISE EEST PIIRKONDLIKUL TASANDIL
10.1. Eduka osalemise eest piirkondlikel võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilast
direktori käskkirja ning saavutused avaldatakse kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias.
10.2. Õpilast tunnustatakse vastavalt ürituste toimumise ajale kooli aktusel või üritustel.
11. TUNNUSTAMINE EDUKA ESINEMISE EEST KOOLI TASANDIL
11.1. Eduka osalemise eest koolisisestel võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilast 1.3. koha eest kooli diplomiga.
11.2. Õpilast tunnustatakse vastavalt ürituste toimumise ajale kooli aktustel või üritustel.
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