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Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord
1. Õpilasi tunnustatakse pidevalt õppetöö käigus väga hea ja hea õppimise, käitumise ning
Kooli eduka esindamise eest.
2. Eduka õppimise (koondhinne/kursuse hinne „5“ või „4“) ja eeskujuliku või hea
käitumise eest tunnustatakse õpilast järgmiselt:
2.1. Kuld- ja hõbemedal
2.1.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
2.1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes
õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea»
ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
2.1.3. Gümnaasiumilõpetajate puhul, kes õpivad õhtuses või kaugõppe vormis või
lõpetavad kooli eksternina, ei arvestata kuld- või hõbemedaliga tunnustamisel
käitumise hinnet.
2.1.4. Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

2.2. Kiituskiri “Väga hea õppimise eest” – klassi lõpetamisel *;
2.3.1. Kiituskirjaga tunnustatakse 1.-12. klasside õpilasi.
2.3.2. I kooliastme õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga
«Väga hea õppimise eest», kui tema aastahinded on „5“ või üks „4“ (muusika-,
kunstiõpetus, kehaline kasvatus), käitumine eeskujulik või hea.
2.3.3. II ja III kooliastme õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel
kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema õppeainete aastahinded on „5“ või
kuni kaks „4“ (muusika-, töö-, kunstiõpetus, kehaline kasvatus), käitumine eeskujulik
või hea.
2.3.4. Gümnaasiumi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga
«Väga hea õppimise eest», kui tema õppeainete aastahinded on „5“ või üks „4“
(kehaline kasvatus), käitumine eeskujulik või hea.

KG kodukord
Lisa 1

2.3.5. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2.3.6. Kõigi nende õpilaste vanematele edastab klassijuhataja kooli „Tänukirja“.

2.3. Kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”
2.4.1. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustatakse
kooli õppenõukogu otsusel 9. ja 12. klassi õpilasi, kes on saavutanud väga häid
tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne VIII ja IX klassis
ning X, XI ja XII klassis on "5", nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis ja
koolieksami hinne XII klassis on "5". Õpilane on olnud aktiivne ka antud õppeaine
tunnivälises tegevuses (osalenud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, vms.).
Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.
2.4. Kiitusega lõputunnistus
2.5.1. Kiitusega lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on
«väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».
2.5.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.

2.5. Kooli kiituskaart
2.6.1. Kooli „Kiituskaardiga“ autasustatakse 1.-12.klassi õpilasi, kes on saavutanud
väga häid ja häid tulemusi antud õppeaastal kõigis õppeainetes. Kõigi õppeainete
aastahinded on „5“ või „4“ ja käitumine eeskujulik või hea.
2.6.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2.6.3. Kõigi nende õpilaste vanematele edastab klassijuhataja kooli „Tänukirja“.
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2.7. kirjalik kiitus (tunnistusele; „Meie KG“-sse) koondhinnetele/kursuse hinnetele “4” või
“5” õppimise eest – õppeperioodil lõpul (klassijuhataja ettepanekul)
Erandlik:
a) 1.klassis – koondhinded „5“
b) 2.-3.klassis – koondhinded „5“ või üks „4“

2.8. fotografeerimine lendude kaupa koondhinnetele/ kursuse hinnetele “4” või “5”
õppimise eest (punktist 2.7 + erand 1.-3.klassides) uue õppeperioodi algul; medaliga või
kiitusega lõpetajatele lõpuaktusel.
Märkus * lisaks ka kooli tänukiri lapsevanemale

3. Edukal osalemisel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel tunnustatakse õpilast järgmiselt
(aluseks juhend ja/või esildis):
3.1. Kooli aunimetus „Pärl“ - õppeaasta lõpul;
3.2. Kooli aunimetus „Parim õpilane/tegija ... - õppeaasta lõpul;
3.3. kutse Kooli direktori vastuvõtule, “Pärlipäevale” oma Koolis – õppeaasta lõpul;
3.4. Kooli aunimetus “…Kuu Tegija” - järgmisel kuul;
3.5. Kooli graafiline leht “Tantsijatar ja tinasõdur” - õppeaasta lõpul.
4. Muud tunnustamise vormid (aluseks juhend ja/või esildis):
4.1. suuline ja kirjalik kiitus;
4.2. Kooli tänukiri;
4.3. Kooli diplomid – spordi- vm võistlustel;
4.4. Kooli meistrimedalid – Kooli meistrivõistlustel;
4.5. Kooli klassidevahelise võistluse preemia – õppeaasta lõpul;
4.6. Kooli stipendiumid (Silvoneni; Kusti Koka)– gümnaasiumi lõpetamisel;
4.7. Kooli preemiad (meedia; Arensburgi Wochenblatt) – gümnaasiumi lõpetamisel;
4.8. Kooli nimelised autasud (käekell; vms.) – gümnaasiumi lõpetamisel;
4.9. Kooli sümboolikaga meened – esildise alusel
5.5. Esildis linna/maakonna/vabariigi preemiatele. Preemia pälvinute tutvustamine
koolilehes.
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6. Õpilaste laitmine
6.1. Õpilaste käitumisest ja hoolsusest tulenevalt
6.1.1. käitumishinne “mitterahuldav”;
6.1.2. hoolsuse hinne “mitterahuldav” (1.-9.kl.);
6.1.3. tunnist eemaldamine kokkulepitud perioodiks iseseisvale tööle ÕNN'e
tuppa;
6.1.4. Koolist väljaheitmine õppenõukogu otsusega.
6.2. Kooli sisekorraeeskirjade rikkumised või koolikohustuse mittetäitmisel:
6.2.1. suuline märkus või noomitus;
6.2.2. kirjalik märkus või noomitus või vali noomitus;
6.2.3. lapsevanema Kooli kutsumine;
6.2.4. käitumishinne „mitterahuldav“;
6.2.5. arutelu õpilasesinduses;
6.2.6. esildis maakonna Alaealiste Komisjonile.
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