Toila Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord
Kinnitatud Toila Gümnaasiumi õppenõukogu nr 225 otsusega 30.08.2017
Toila Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise aluseks on HTM 09.08.2010 määrus nr 37
“Õpilase tunnnustamise tingimused ja kord” ja Toila Gümnaasiumi kodukord.
1. Õpilase tunnustamise vahendid on:
•

suuline kiitus

•

kiitus e-koolis

•

kiitus direktori käskkirjaga

•

kooli kiituskaart

•

kiituskiri “Väga hea õppimise eest”

•

ainekiituskiri “Väga heade tulemuste eest”

•

kiitusega põhikooli lõputunnistus

•

kuld- ja hõbemedal gümnaasiumi lõpetajale

•

nime ja pildi autahvlile kandmine

•

aukiri “Toila Gümnaasium kiidab”

•

kingitus või kooli meene

•

aukiri “Toila Gümnaasium tänab”

•

direktori

pidulik

silmapaistvate

vastuvõtt

tulemustega

väga
kooli

heade

õpitulemustega

esindanud

õpilastele,

või
nende

vanematele ja õpetajatele.
2. Suuliselt ja kiitusega e-koolis kiidab aineõpetaja, klassijuhataja ja huvijuht.
3. Kiituskaardiga tunnustamine
•

Kuldse kiituskaardi “väga hea õppimise ja meeldiva käitumise eest”
saavad 1., 2. ja 3. trimestri lõpus põhikooliõpilased, kellel on kõik
trimestrihinded “väga head” ning käitumine ja hoolsus on hinnatud
“eeskujulik” või “hea”.

•

Hõbedase kiituskaardi “hea õppimise ja meeldiva käitumise eest”
saavad 1., 2. ja 3. trimestri lõpus põhikooliõpilased, kellel on kõik

trimestrihinded “head” või “väga head” ning käitumine ja hoolsus on
hinnatud “eeskujulik” või “hea”.
4. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine
•

Kiituskirjaga “väga hea õppimise eest” tunnustatakse õppeaasta lõpus
1.-8. klassi õpilasi, kellel on tunnistusel kõik aastahinded/hinnangud
“väga hea” ja käitumine ja hoolsus on hinnatud “eeskujulik” või “hea”.

•

Kiituskirjaga “väga hea õppimise eest” tunnustatakse õppeaasta lõpus
gümnaasiumi õpilasi, kelle jooksva õppeaasta kursusehinded on
vähemalt “hea” või “väga hea”, kusjuures “heade” osakaal ei ületa
10% ning kelle käitumine on hinnatud “eeskujulik” või “hea”.

•

Kiituskirjaga “väga hea õppimise eest” tunnustamise otsuse teeb
õppenõukogu klassijuhataja ettepanekul.

5. Ainekiituskiri “Väga heade tulemuste eest” tunnustamine
• Ainekiituskirjaga “väga heade tulemuste eest”

tunnustatakse

aineõpetaja ettepanekul õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilast, kellel
on õppeaine aastahinne “väga hea” ja/või kes on tulemuslikult
esinenud koolivälistel konkurssidel.
•

Ainekiituskirjaga

“väga

heade

tulemuste

eest”

tunnustatakse

aineõpetaja ettepanekul õppenõukogu otsusega 12. klassi õpilast, kelle
õppeaine kooliastmehinne on “väga hea” ja/või kes on tulemuslikult
esinenud koolivälistel konkurssidel.
6. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse õppenõukogu otsusega
põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane
aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea” ning käitumine on “eeskujulk”
või “hea”.
7. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine
•

Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on “väga hea” ning käitumine “eeskujulik” või “hea”.

•

Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kooliastmehinne
kuni kahes õppeaines on vähemalt “hea” ja ülejäänud õppeainetes “väga
hea” ning käitumine on “eeskujulik” või “hea”.

•

Õpilase kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

8. Nime ja pildi autahvlile kandmine
•

Autahvlile kantakse 1. ja 2. trimestri ning aastahinnete alusel nende 1.-9.
klassi õpilaste pildid ja nimed, kelle kõik trimestri- ja aastahinded/hinnangud
on “väga hea” ning käitumine ja hoolsus “eeskujulik” või “hea”.

•

Autahvlile kantakse nende 10.-12. klassi õpilaste pildid ja nimed, kelle kõik
jooksva õppeaasta kursusehinded 31. jaanuari ja õppeaasta lõpu seisuga on
vähemalt “hea” või “väga hea”, kusjuures “heade” osakaal ei ületa 10% ning
kelle käitumine on hinnatud “eeskujulik” või “hea”.

•

Kooli autahvlile kantakse kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud
õpilaste nimed ning lõpetamise aasta.

9. Aukirjaga “Toila Gümnaasium kiidab” tunnustatakse õppeaasta lõpus õpilasi,
kes on kooli edukalt esindanud koolivälistel olümpiaadidel, konkurssidel ja
võistlustel. Nimekirja tunnustamist väärt õpilastest teevad direktor ja
õppealajuhataja kooli kodulehel saavutuste tabelis olevate andmete põhjal.
10. Tänukirjaga “Toila Gümnaasium tänab” tunnustamine
•

Toila gümnaasiumi tänukirjaga tunnustatakse õppeaasta lõpul aineõpetajaid ja
treenereid/juhendajaid, kelle juhendatud õpilased on kooli edukalt esindanud
koolivälistel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.

•

Toila Gümnaasiumi tänukirjaga tunnustatakse õppeaasta lõpul lapsevanemaid,
kes on õppeaasta jooksul koolile märkimisväärset abi osutanud.

•

Toila Gümnaasiumi tänukirjaga tunnustatakse gümnaasiumi lõpuaktusel
12.klassi

õpilaste

vanemaid/hooldajaid.

kooskõlastatakse 12.kl õpilastega.
11. Kingituste ja kooli meenetega tunnustamine

Tänukirja

saajate

nimed

•

9. ja 12. klassi lõpetajale kingitakse lõpuaktusel raamat. Raamatud valivad
välja raamatukogu juhataja ja lõpuklasside juhatajad.

•

Kooli logoga meenega tunnustatakse koolivälistel olümpiaadidel, konkurssidel
ja võistlustel kooli edukalt esindanud õpilasi ja nende juhendajaid ning
õppeaasta jooksul koolile märkimisväärset abi osutanud lapsevanemaid.

