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Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste tunnustamise tingimused ja kord 

 

1. Üldsätted 

 

Läänemaa Ühisgümnaasium tunnustab õpilasi hea ja väga hea õppimise eest; saavutuste eest 

olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; ühiskondliku aktiivsuse ning 

koolielu edendamise eest. 

 

2. Tunnustamise viisid 

2.1 suuline kiitus; 

2.2 kiitus e-päevikus; 

2.3 tunnustamine kooli kodulehel või infostendil; 

2.4 tunnustamine direktori käskkirjaga; 

2.5 kiituskiri „Väga hea õppimise eest“; 

2.6 kiituskiri „Väga  heade tulemuste eest üksikus õppeaines“; 

2.7 kuld- ja hõbemedal gümnaasiumi lõpetamisel; 

2.8 kooli tänukiri õpilasele ja/või tema perekonnale gümnaasiumi lõpetamisel; 

2.9 kooli tänukiri koolielu edendamise või kooli esindamise eest; 

2.10 kooli tänukaart vabariigi aastapäeval;  

2.11 kutse kooli tänupeole; 

2.12 õpilasesinduse tänukiri õppeaasta lõpus. 

 

3. Tunnustamise põhimõtted 

 

3.1 Tunnustamine suulise kiitusega 

3.1.1 Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees võidakse tunnustada õpilase 

personaalset arengut, silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist. 

3.1.2 Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad. 

 

3.2 Tunnustamine kirjaliku kiitusega e-päevikus 

3.2.1 Kiitusega e-päevikus võidakse tunnustada õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, 

abivalmidust või väga head esinemist ainetunnis.  

3.2.2 Õpilase tunnustamise e-päevikus teeb aineõpetaja või klassijuhataja. 

 

3.3 Tunnustamine kooli kodulehel või infostendil 

3.3.1 Õpilast võidakse tunnustada kooli kodulehel või infostendil silmapaistvate tulemuste  

eest. 

3.3.2 Õpilase tunnustamiseks kooli kodulehel või infostendil teeb ettepaneku aineõpetaja,  

klassijuhataja, ringijuht, huvijuht või kooli juhtkond. 

 



3.4 Tunnustamine direktori käskkirjaga 

3.4.1 Õpilase häid saavutusi õppimises tunnustatakse direktori käskkirjaga õppeperioodi  

lõpus. 

3.4.2 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb õppealajuhataja,  

klassijuhataja või aineõpetaja. 

 

3.5 Tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ 

3.5.1 Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi. 

3.5.2 10., 11. ja 12. klassis tunnustatakse kiituskirjaga õpilast, kelle õppeaasta kursusehinded  

on “4” ja “5” ning kelle kursusehinnete mõtteline koondhinne on “5”, üleminekueksam on  

sooritatud hindele “5”. 

3.5.3 Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ otsustab kooli  

õppenõukogu. 

 

3.6 Tunnustamine kiituskirjaga „Väga  heade tulemuste eest üksikus õppeaines“  

3.6.1 Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada   

12. klassi õpilast, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või mitmes õppeaines, kes  

on edukalt osalenud maakonna/vabariiklikul ainevõistlusel või olümpiaadil, kelle  

gümnaasiumi kooliastmehinne on vastavas aines “väga hea”. 

3.6.2 Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustamise ettepaneku  

teeb aineõpetaja kooli õppenõukogule. 

3.6.3 Õpilase tunnustamise kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“  

otsustab kooli õppenõukogu. 

 

3.7 Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetamisel 

3.7.1 Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete  

kooliastmehinne on “väga hea”. 

3.7.2 Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel on kuni kahes õppeaines  

kooliastmehinne vähemalt “hea” ja ülejäänud õppeainetes “väga hea”. 

3.7.3 Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 

3.7.4 Kuld- või hõbemedaliga tunnustatud õpilase nimi kantakse kooli autahvlile. 

 

3.8 Tunnustamine kooli tänukirjaga õpilasele ja/või tema perekonnale gümnaasiumi 

lõpetamisel 

3.8.1 Õpilast ja/või tema perekonda võidakse tunnustada kooli tänukirjaga gümnaasiumi 

lõpuaktusel hea koostöö eest aastate lõikes. 

3.8.2 Ettepanekud õpilase ja tema perekonna tunnustamiseks teeb klassijuhataja, huvijuht või 

kooli juhtkond. 

 

3.9 Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest 

3.9.1 Kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest võidakse tunnustada  

õpilast või õpilaste gruppi, kes on silma paistnud  ühiskondliku aktiivsusega.  

3.9.2 Ettepaneku kooli tänukirjaga tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise  

eest võivad teha õpilasesinduse juhatus, õpetajad, huvijuht ja kooli juhtkond. 



 

3.10 Tunnustamine kooli tänukaardiga vabariigi aastapäeval 

3.10.1 Õpilast võidakse tunnustatada heade saavutuste eest kooli tänukaardiga Eesti Vabariigi 

aastapäeval. 

3.10.2 Ettepanekud õpilase tunnustamiseks kooli tänukaardiga vabariigi aastapäeval teeb  

aineõpetaja, klassijuhataja, huvijuht või kooli juhtkond iga aasta 15. veebruariks. 

 

3.11 Tunnustamine kutsega kooli tänupeole 

3.11.1 Kutsega kooli tänupeole tunnustatakse õpilast, kes on õppinud hästi ja väga hästi ja/või  

osalenud aktiivselt koolielu edendamisel ja kooli esindamisel ja/või mingi muu silmapaistva  

saavutuse eest.   

3.11.2 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kutsega kooli tänupeole teeb aineõpetaja,  

klassijuhataja, huvijuht või kooli juhtkond. 

 

3.12 Tunnustamine õpilasesinduse tänukirjaga õppeaasta lõpus 

3.12.1 Õpilasesinduse tänukirjaga  tunnustatakse õppeaasta lõpus õpilast, kes on aasta jooksul  

aktiivselt osalenud õpilasesinduse töös. 

3.12.2 Õpilase tunnustamise otsustab õpilasesinduse liikmete ettepanekul õpilasesinduse juht. 


