Järva-Jaani Gümnaasiumi

TUNNUSTAMISE KORD
Kord on läbi arutatud ja heaks kiidetud õppenõukogus 27.12.2010, kooli hoolekogus
06.01.2011 ning õpilasesinduses 19.01.2011.
Kehtestatud direktori käskkirjaga 31.01.2011 nr 6a/1.1-6
I. ÜLDSÄTTED
1.1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste
eest üksikus õppeaines» võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
1.2. Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud
tingimustel ja korras.
1.3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on
«väga hea».
1.4. Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.
1.5.Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on «väga hea».
1.6.Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines
on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea».
1.7.Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.
1.8.Eduka õppimise ja kooli tulemusliku esindamise eest võib lisaks haridus- ja
teadusministri 09.08.2010 määrusele nr 37 Õpilase tunnustamise tingimused ja kord
tunnustada Järva-Jaani Gümnaasiumis õpilasi:
a) kooli kiituskirjaga hea ja väga hea õppimise ja käitumise eest
b) tänukirjaga või mälestusesemega (auhinnaga)
c) nime kandmisega “Tähtede raamatusse” ja kutsega direktsiooni
vastuvõtule
d) direktori käskkirjaga ja/või tänukaardiga
e) direktori käskkirjaga koos autahvlile kandmisega
f) diplomiga autasustatakse õpilasi sportlike saavutuste eest
g) meene või rahalise preemiaga
h) maiustustega
1.9.Õpilase väga heade ja heade õpitulemuste eest tunnustab kool lapsevanemaid
tänukirjaga, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate lapsevanemaid peetakse meeles
tänukirjaga koolilõpuaktusel.
II. TUNNUSTAMINE KIITUSKIRJAGA JA NIME KANDMISEGA TÄHTEDE
RAAMATUSSE
2.1. Vabariikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustatakse kõiki
õpilasi, kellel on õppeaasta kokkuvõtvad aastahinded väga head ja ühes õppeaines,
kas muusikaõpetuses, kunstiõpetuses, kehalises kasvatuses või tööõpetuses aastahinne
hea ning käitumine eeskujulik või hea.
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2.2. Kooli kiituskirjaga „Väga hea ja hea õppimise ja käitumise eest” tunnustatakse
õpilasi, kellel on õppeaasta kokkuvõtvad aastahinded väga head ja head ning
käitumine eeskujulik või hea.
2.3.«Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamisel tunnustatakse aineõpetaja ettepanekul õpilasi, kes on saavutanud väga
häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines ning/või omavad märkimisväärseid
tulemusi aineolümpiaadidel (I- III koht). Nende õppeainete aastahinne VIII-IX kl või
gümnaasiumi kursustehinded ning nimetatud aine lõpueksamihinne või XII klassi
koolieksamihinne on “väga hea”. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt
rahuldav.
2.4. Tänukirjaga tunnustatakse õpilasi, kes on esindanud kooli tulemuslikult
maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel jms.
Ettepaneku õpilaste tunnustamiseks teeb õpilast juhendanud õpetaja 31.maiks
õppealajuhatajale. Õpilast, kelle tulemused on küll märkimisväärsed, kuid käitumine
koolis on hinnatud rahuldavaks, ei tunnustata.
2.5. Direktori käskkirjaga koos autahvlile kandmisega tunnustatakse õpilasi iga
õppeveerandi lõpul hindele “5” ning “5 ja 4” õppijad .
2.6. Diplomiga autasustatakse õpilasi sportlike saavutuste eest kooliolümpiamängudel
või muudel spordivõistlustel.
2.7. Direktsiooni vastuvõtule kutsutakse ja Tähtede Raamatusse kantakse õpilased,
- kelle õppeaasta õpitulemused põhikoolis ja kõikide
kursuste hinded gümnaasiumis on väga head ja head
ning käitumine eeskujulik või hea;
- kes on osalenud õppeaasta jooksul aineolümpiaadidel
ja saavutanud I-III koha, esindanud tulemuslikult kooli
ning osalenud väga aktiivselt koolisiseste ürituste
organiseerimisel.
2.8. Tänukirjaga ja maiustustega tunnustatakse õpilasi ja õpilasgruppe ülekooliliste
üritustel osalemise eest, tähelepanuväärsete tegude eest.
2.9. „Terve lapse šokolaadiga” tunnustatakse poolaastaarvestuses mittepuudunud
õpilasi.
III. TUNNUSTAMINE MEDALITE, MEENE VÕI RAHALISE PREEMIAGA
3.1. Kuldmedali saab 12. klassi õpilane, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on
«väga hea» ja käitumine eeskujulik või hea. Ettepaneku õppenõukogule teeb
klassijuhataja maikuu algul.
3.2.Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines
on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea» ja käitumine
eeskujulik või hea.
Ettepaneku õppenõukogule teeb klassijuhataja maikuu algul.
3.3. Väga heade tulemuste eest õppimises ning kooli esindamisel saavutatud I- III
koha eest tunnustatakse 5. –12. klassi õpilasi õppeaasta lõpus rahaliselt vastavalt
Järva-Jaani Vallavolikogu määrusele
3.4. Kooli meened saavad põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad lõpuaktusel.
IV. KOOLITÖÖTAJATE TUNNUSTAMINE
4.1. Kooli Tähtede Raamatusse kantakse õpetaja või kooli töötaja nimi,
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kelle õpilased on osalenud maakondlikel ja vabariiklikel
aineolümpiaadidel, spordivõistlustel või muudes
ettevõtmistes;
- kes on olnud abiks koolielu korraldamisel; aidanud kaasa
ja/või organiseerinud vähemalt ühe õnnestunud
ülekoolilise ürituse;
- kes on isikliku eeskujuga suutnud aktiviseerida õpilasi
osalema ülekoolilistel ja valla üritustel;
- kelle õpilaste põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite
eelmise õppeaasta tulemused on üle vabariigi keskmise;
4.2. Tänukirja ja meenega tunnustatakse õpetajat, kellel on märkimisväärseid
saavutusi koolielu edendamisel. Tänukirja ja meene saavad õpetajad tööjuubelitel ja
pensionile siirdumisel. Meenega tunnustatakse ka põhikooli viimase klassi ja
gümnaasiumi lõpuklassi klassijuhatajaid ning nende klasside esimesi õpetajaid.
-

V. LASTEVANEMATE TUNNUSTAMINE
5.1. Järva-Jaani kooli tänukirja “Eduka lapse kasvatamise eest” saavad IX ja XII
klassi lapsevanemad, kelle lastel on tunnistel ainult “4” ja “5”.
5.2. Järva-Jaani kooli tänukirja „Lapse kasvatamise eest” saavad kõik vanemad,
kelle lapsed lõpetavad põhikooli või gümnaasiumi.
5.3. Tänukirjad antakse lastevanematele lõpuaktustel.
5.4. Tänukirja “Tubli lapse kasvatamise eest” saavad lapsevanemad, kelle lastel
on I- VIII klassides olnud aastahinded “4” ja “5” .
5.5. Tänukirjadega tunnustatamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja kirjaliku
ettepaneku õppealajuhatajale. Tänukirjad antakse kätte koos lapse tunnistusega
õppeaasta lõpus.
VI. ERANDJUHUD
6.1 Käskkirjaga võib direktor avaldada tunnustust juhtudel, mis eespool nimetatud
valdkondade alla ei kuulu, kuid on tunnustamist väärt.
6.2. Vastavalt võimalustele võib direktor korraldada vastuvõtte õpilaste ja kooli
töötajate tunnustamiseks tähtpäevade puhul.
VII. MUUTMINE
7.1. Tunnustamise kord muudetakse vastavalt vajadusele, kui on uusi ettepanekuid või
olemasolevad nõuavad korrigeerimist.
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