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TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI   

ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD  

 

1. Õpilaste tunnustamine 

1.1. Õpilast tunnustatakse ja tänatakse  

1.1.1. heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;  

1.1.2. klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli;  

1.1.3. aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest;  

1.1.4. silmapaistva heateo eest.   

1.2. Õpilase tunnustamise ja tänamise meetodid on järgmised:  

1.2.1. suuline kiitus;  

1.2.2. kirjalik kiitus e-kooli päevikusse;  

1.2.3. direktori käskkiri;  

1.2.4. kooli tänukiri, diplom, medal, meene;   

1.2.5. karikas „Põhikooli parim sportlane“,  „Gümnaasiumi parim sportlane“;  

1.2.6. kooli tänuüritus.   

1.3. Õpilaste tunnustamist puudutavad käskkirjad vormistatakse klassijuhatajate, aineõpetajate või teiste 

kooli töötajate ettepanekul.  

  

2. Tunnustamine kiituskirjaga 

2.1. Kiituskirjaga võidakse tunnustada II – XII klasside õpilasi.  

2.2. Kiituskiri “Väga hea õppimise eest” antakse õppenõukogu otsusega nendele II - IX klassi 

õpilastele, kellel on 

- aastahinne kõikides õppeainetes ”väga hea“;  

- kehalise kasvatuse, muusikaõpetuse, käsitöö ja kodunduse, tööõpetuse ning kunstiõpetuse 

aastahinded “hea”, teistes õppeainetes “väga hea”.  
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2.3. Kiituskiri “Väga hea õppimise eest” antakse õppenõukogu otsusega nendele X – XII klassi 

õpilastele, kellel on kursusehinded igas õppeaines „väga hea“ või „hea”.  

2.4. Klassijuhataja kannab kiituskirjaga tunnustatud õpilaste nimed “Autasude väljaandmise 

raamatusse”.  

2.5. Klassijuhataja teeb vastava märke õpilase klassitunnistusele ja õpilasraamatusse.  

 

3. Tunnustamine kooli aukirjaga  

3.1. Kooli aukirjaga võidakse tunnustada põhikooli klasside õpilasi.  

3.2. Kooli aukiri “Hea õppimise eest” antakse õppenõukogu otsusega nendele õpilastele, kellel  

- 2.-4. klassini ühe põhiaine ja ühe oskusaine aastahinne on „hea“ ning ülejäänud „väga hea“; 

- 5.-8. klassini oskusainete aastahinded on vähemalt “hea”, teistes õppeainetes on üks hinne „hea“ 

ja ülejäänud “väga hea”;  

3.3. Kooli aukiri „Väga heade tulemuste eest 1. klassis“ antakse õppenõukogu otsusega 1. klassi 

tublimatele õpilastele. 

 

4. Põhikooli lõpetaja tunnustamine 

4.1. Põhikooli lõpetaja tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel   

4.1.1.Tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane 

aastahinne (lõpueksamihinne) on „väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“.  

4.1.2. Tunnustamise otsustab õppenõukogu.  

4.2. Põhikooli lõpetaja tunnustamine kooli aukirjaga „Hea õppimise eest“  

Kooli aukiri “Hea õppimise eest” antakse õppenõukogu otsusega nendele õpilastele, kellel IX 

klassis oskusainete aastahinded on vähemalt “hea”, teistes õppeainetes on üks hinne „hea“ ja 

ülejäänud “väga hea”. 

4.3. Põhikooli lõpetaja tunnustamine kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes  õppeainetes”  

4.3.1. Kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” antakse õppenõukogu otsuse 

alusel   IX klassi õpilastele, 

- kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines;  
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- kellel selle õppeaine aastahinne on VIII ja IX klassis “väga hea” ja kelle edasijõudmine 

ülejäänud õppeainetes on vähemalt rahuldav.   

4.3.2. Kiitusega põhikooli lõpetajat ei tunnustata eraldi kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest 

üksikutes  õppeainetes“. 

 

5.  Gümnaasiumi  lõpetaja tunnustamine 

5.1. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine  

5.1.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne 

on „väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“.  

5.1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on 

kooliastmehinne vähemalt „hea“ ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“ ning käitumine 

„eeskujulik“ või „hea“.  

5.2. Gümnaasiumi lõpetaja tunnustamine kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes 

õppeainetes“ 

5.2.1. Kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” antakse õppenõukogu otsuse 

alusel  XII klassi õpilastele, kellel X, XI, XII klassis on  vähemalt 70%  kursusehinnetest 

vastavas õppeaines “väga hea” ja ülejäänud kursusehinded „hea”. 

5.2.2. Klassijuhataja kannab kõik kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” 

tunnustatud õpilaste nimed “Autasude väljaandmise raamatusse”.  

5.2.3. Klassijuhataja teeb vastava märke õpilase klassi klassitunnistusele ja õpilasraamatusse.  

5.2.4. Medaliga lõpetajat ei tunnustata eraldi kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes  

õppeainetes“. 

5.3. Gümnaasiumi lõpetaja tunnustamine kooli aukirjaga „Hea õppimise eest“  

Kooli aukiri “Hea õppimise eest” antakse õppenõukogu otsusega nendele õpilastele, kelle kõigi 

õppeainete kooliastmehinne on „väga hea“ ja „hea“ ning käitumine „eeskujulik“  või „hea“. 


