
KG üldharidus- ja huvikooli õpilaste tunnustamise kord 

1. Tunnustamise eesmärgiks on nende õpilaste motiveerimine ja tänamine, kes oma         

õppimise, ühiskondliku ja muu tegevusega on olnud eeskujuks teistele, panustanud         

silmapaistvalt kooli tegevusse ning innustanud koolikaaslasi.

2. Õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus väga hea ja hea õppimise ning          

eeskujuks olemise eest; saavutuste ja kooli väärika esindamise eest olümpiaadidel,         

konkurssidel, võistlustel, konverentsidel, projektides jne; ühiskondliku aktiivsuse,

ettevõtlikkuse, silmapaistva teo ning koolielu edendamise eest.

3. Õpilasi tunnustatakse kooli aktustel klassijuhataja, aineõpetajate või ringijuhtide       

ettepanekul.

4. Põhikooli õpilaste tunnustamine

4.1. Kiituskirjaga väga hea õppimise eest tunnustatakse õppeaasta lõppemisel        

klassijuhataja ettepanekul ja õppenõukogu otsusel:

● kooliastme õpilast, kes on saavutanud oma õppetegevuses nõutavad õpitulemused        

(hinnangud T või muusikas, tööõpetuses, kunstis, kehalises kasvatuses, valikaines        

kokku kuni kolm osaoskuste hinnangut P).

● 2.–3. kooliastme õpilast, kui tema õppeainete aastahinded on 5 ja/või arvestatud,          

käitumine eeskujulik või hea.

● Kiituskirjaga lõpetajate vanematele edastab klassijuhataja kooli tänukirja.

4.2. Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines tunnustatakse        

õppeaasta lõppemisel aineõpetaja ettepanekul ja õppenõukogu otsusel 9. klassi        

õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende           

õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis on 5, nende õppeainete lõpueksami hinne 9.            

klassis on 5. Õpilane on olnud aktiivne ka antud õppeaine tunnivälises tegevuses           

(osalenud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, vms). Ülejäänud õppeainetes      

edasijõudmine vähemalt rahuldav.



4.3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine: 

Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi       

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on väga         

hea ning käitumine eeskujulik või hea. Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli         

lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 

4.4. Kooli kiituskaardiga  tunnustatakse klassijuhataja ettepanekul: 

● 1. kooliastme õpilast, kes on saavutanud oma õppetegevuses nõutavad õpitulemused         

(hinnangud T või kuni 75% kõigist osaoskustest  hinnanguga P).

● 2.–3. kooliastme õpilasi, kes on saavutanud väga häid ja häid tulemusi antud           

õppeaastal kõigis õppeainetes. Kõigi õppeainete aastahinded on 5 või 4 või arvestatud           

ja käitumine eeskujulik või hea.

● Kiituskaardiga lõpetajate vanematele edastab klassijuhataja kooli tänukirja.

5. Gümnaasiumi õpilaste tunnustamine

5.1 Kuldmedaliga tunnustatakse õppenõukogu otsusel gümnaasiumi lõpetamisel       

gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea”. 

5.2. Hõbemedaliga tunnustatakse õppenõukogu otsusel gümnaasiumi lõpetamisel       

gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt        

„hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga hea”. 

5.3. Kiituskirjaga väga hea õppimise eest tunnustatakse õppeaasta lõppemisel         

klassijuhataja ettepanekul ja õppenõukogu otsusel 10.–11. klassi õpilast, kellel on          

kõik kursusehinded tulemusega „väga hea”. 

5.4. Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes tunnustatakse         

õppeaasta lõppemisel aineõpetaja ettepanekul ja õppenõukogu otsusel 12. klassi         

õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende            

õppeainete kursuse- ja eksamihinded on „väga head”. Õpilane on olnud aktiivne ka            



antud õppeaine tunnivälises tegevuses (osalenud olümpiaadidel, võistlustel,       

konkurssidel, vms). Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. 

5.5. Kooli kiituskaardiga tunnustatakse õppeaasta lõppemisel klassijuhataja 

ettepanekul ja õppenõukogu otsusel 10.–12. klassi õpilast, kellel on 

kõik kursusehinded tulemusega „väga hea” või „hea”. 

5.6. Edukal osalemisel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilast 

järgmiselt (aluseks juhend ja/või esildis): 

● kooli aunimetus Pärl – õppeaasta lõpul,

● kutse Kooli direktori vastuvõtule e Pärlipäevale oma koolis – õppeaasta lõpul (vt lisa            

1).

6. Muud tunnustamise vormid (aluseks juhend ja/või esildis):

● suuline ja kirjalik kiitus,

● kooli tänukiri,

● kooli diplomid – spordi- vm võistlustel,

● kooli meistrimedalid – kooli meistrivõistlustel,

● kooli klassidevahelise võistluse preemia spordis – õppeaasta lõpul,

● kooli stipendiumid

Hildegard Silvoneni stipendium – meditsiini- ja inimesega seotud erialadel edasi         

õppima asuvale abituriendile,

Kusti Koka stipendium – pedagoogikat edasi õppima suunduvale abituriendile) –         

gümnaasiumi lõpetamisel lõpuklasside klassijuhatajate esildise alusel;

● kooli preemiad

lennukirjandi preemia – parima eesti keele riigieksami tulemuse eest) – gümnaasiumi          

lõpetamisel,

● kooli nimelised autasud (käekell, vms) – gümnaasiumi lõpetamisel lõpuklasside        

klassijuhatajate esildise alusel,

● kooli sümboolikaga meened – lõpuklasside juhatajate esildise alusel,



● Esildis linna/valla/vabariigi preemiatele. Preemia pälvinute tutvustamine Meie KGs.


