KIVIÕLI I KESKKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumiseadus §57
Kiviõli I Keskkooli õpilaste tunnustamise kord kehtib alates 26.04.2006.a.
Muudetud:
13.03.2008.a õppenõukogu nr 6 otsusega nr 2.1
Käesolev redaktsioon on kehtestatud 30.10.2013.a direktori käskkirjaga nr 1-2/11

ÜLDSÄTTED
Eduka õppimise ja käitumise eest tunnustatakse õpilasi Kiviõli 1. Keskkoolis järgmiselt:
1. kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetamisel;
2. kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”; õppeaasta lõpus;
3. kiituskirjaga „ Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”;
4. kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel;
5. õpilase foto kandmisega autahvlile;
6. direktori käskkirjaga kiituse avaldamisega;
7. direktori vastuvõtule kutsumisega;
8. tänukirjaga ja erinevate meenetega;
9. tunnustamine vilistlase Üllar Vaseriku nimelise stipendiumiga „Tublile
sportlasele, heale õppurile“;
10. õpilasele „Hea eeskuju“ tiitli omistamine.

EDUKA ÕPPIMISE JA EESKUJULIKU VÕI HEA KÄITUMISE EEST
TUNNUSTAMINE
1. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on „väga hea”.
Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel on kuni kahes õppeaines
kooliastmehinne vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga hea”.
Otsuse kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise kohta teeb kooli õppenõukogu.
Kuld- ja hõbemedal antakse lõpetajale üle gümnaasiumi lõpuaktusel.
Kuld- ja hõbemedaliga tunnustatud lõpetaja nimi koos lõpetamisaastaga kantakse
kooli medalistide stendile.

2. Kiituskirjaga „ Väga hea õppimise eest” tunnustamine õppeaasta lõpus.
2.1.
2.2.

1. -3. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tema
õpitulemuste ja käitumisele antud kokkuvõtvate hinnangute alusel.
4. - 8. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”, kui tema
kõik aastahinded on hinnatud hindega „väga hea”, lisaks võivad muusikaja kunstiõpetus ning kehaline kasvatus olla hinnatud vähemalt hindega” hea „
Käitumishinne „eeskujulik” või „hea”.
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2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

3.

10.- 11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”, kui
kõik kursusehinded on hinnatud hindega „väga hea” ja „arvestatud“, lisaks võib
muusikaõpetuse ja kehalise kasvatuse aastahinne olla vähemalt „hea”
Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
Otsuse kiituskirjaga tunnustamiseks „ Väga hea õppimise eest“ teeb kooli
õppenõukogu.
Kiituskirjad 1. – 8. klassini antakse üle kooliaastat lõpetaval pidulikul aktusel.

Kiituskirjaga „ Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” või “Aktiivse
osalemise eest klassivälises tegevuses“ tunnustamine.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustatakse 12.
klassi lõpetajaid, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes
õppeaines Nende õppeainete kooliastmehinne on „ väga hea” ja ülejäänud
õppeainetes vähemalt „ rahuldav” või „arvestatud“. Lisaks on õpilane esindanud
kooli selles aines olümpiaadidel või võistlustel.
Kiituskirjaga „Aktiivse osalemise eest klassivälises tegevuses“ tunnustatakse 12.
klassi lõpetajaid, kes on üles näidanud märkimisväärset aktiivsust nii kooli kui ka
kooliväliste ürituste korraldamisel ja läbiviimisel.
Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb vastavalt kas aineõpetaja või huvijuht.
Otsuse kiituskirjaga tunnustamiseks teeb kooli õppenõukogu.
12. klassi lõpetajale, kellele antakse kiituskiri „ Väga heade tulemuste eest üksikus
õppeaines” või „Aktiivse osalemise eest klassivälises tegevuses“ kingitakse kooli
poolt raamatupoe kinkekaart väärtuses 20 (kakskümmend) eurot.
Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” või „Aktiivse osalemise
eest klassivälises tegevuses“ antakse üle gümnaasiumi lõpuaktusel.

4. Kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel.
4.1.

4.2.

Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse 9. klassi õpilasele, kellel on kõikides
põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja lõpueksami hinne
„väga hea” ning käitumine „eeskujulik” või „hea”.
Otsuse kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmiseks teeb kooli õppenõukogu.

5. Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine.
Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust:
5.1.
õppeperioodi lõpul eeskujuliku või hea käitumisega õpilastele, kellel kõik
aastahinded on hinnatud hindega „ hea” ja „ väga hea” . Ettepaneku kiituse
avaldamiseks teeb õppealajuhataja;
5.2. aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel eduka esinemise eest. Ettepaneku
kiituse avaldamiseks teeb juhendaja-aineõpetaja;
5.3.
aktiivse klassivälise tegevuse eest. Ettepaneku kiituse avaldamiseks teeb ringi-või
huvijuht;
5.4.
ülekooliliste ürituste ettevalmistajale ja korraldajale. Ettepaneku kiituse
avaldamiseks teeb vastava ürituse korraldaja.
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6. Parimate õppurite, sportlaste ja aktiivsete õpilaste vastuvõtt.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Direktori vastuvõtt korraldatakse üks kord aastas, kevadel.
Väljapaistvate saavutustega õpilasi ja nende vanemaid tunnustatakse direktori
vastuvõtule kutsumisega.
Ettepaneku direktori vastuvõtule kutsumiseks võivad teha aineõpetajad,
klassijuhatajad, ringijuhid, õpilasesinduse president, hoolekogu.
Otsuse õpilaste ja nende vanemate direktori vastuvõtule kutsumiseks teeb
direktsioon.

7. Jooksev tunnustamine.
Jooksvalt saab õpilasi tunnustada:
7.1.
õpetajate suulise kiitusega klassis või kooli ees õpetaja ettepanekul;
7.2.
kirjaliku kiitusega, mille õpetaja registreerib e- päevikus/ õpilaspäevikus märkuste
rubriigis;
7.3.
kirjaliku kiitusega või tänuga klassi stendil „Õpetaja kiidab“.

8. Tänukirjaga tänamine ja meenete kinkimine.
8.1.
8.2.

8.3.

Maakondlikel võistlustel ja olümpiaadidel 1.- 3. koha saavutamise eest tänatakse
tänukirjaga ja kingitakse meene.
Vabariiklikel võistlustel ja olümpiaadidel 1. – 6. koha saavutamise eest tänatakse
tänukirjaga ja kingitakse meene. Õpilase tänamisel tänukirja ja meenega võetakse
aluseks p.7.1 ja 7.2.
Tänukirjad antakse üle vabariigi aastapäeva aktusel või kooliaastat lõpetaval
pidulikul aktusel.

9. Tunnustamine vilistlase Üllar Vaseriku nimelise stipendiumiga „Parim sportlane, hea
õppur“.
9.1.

9.2.
9.3.

Üllar Vaseriku nimelise stipendiumiga „Parim sportlane, hea õppur“ ( 1 õpilane ),
tunnustatakse gümnaasiumi lõpetajat, kellel on märkimisväärseid sportlikke
saavutusi ning kelle õpitulemused teistes ainetes on vähemalt rahuldavad ja head.
Ettepaneku õpilase tunnustamiseks stipendiumiga teeb õppenõukogule kehalise
kasvatuse õpetaja või treener.
Lõpetajat tunnustatakse 200 euro suuruse stipendiumiga gümnaasiumi lõpuaktusel.

10. „Hea eeskuju“ tiitel koos auhinnaga.
10.1. „Hea eeskuju“ tiitel antakse välja õpilasele, kes on silma paistnud aktiivse
tegevusega väljaspool kooli, kel on hea õppeedukus ning käitumine.
10.2. Nominendid tiitlile esitab iga klass koos põhjendusega enne kevadvaheaega.
10.3. „Hea eeskuju“ tiitel antakse koos auhinnaga.
10.4. Tiitel koos auhinnaga antakse üle kooliaastat lõpetaval pidulikul aktusel.
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