KINNITATUD
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi
direktori 09.10.2017. a käskkirjaga nr 1-3/19

KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAAISUMI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õpilasi tunnustatakse hea ja väga hea õppimise, eeskujuliku või
hea käitumise eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel ning silmapaistva
tegevuse eest koolis.
1. Kohtla Järve Ahme Gümnaasiumi õpilaste tunnustused on:
1.1. Tunnustamine kiitusega e-päevikus;
1.1.1. Suulise kiitusega tunnustatakse õpilase personaalset arengut, silmapaistvaid saavutusi
või väga head käitumist;
1.1.2. Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad.
1.2. Tunnustamine suulise kiitusega;
1.2.1. Kiitusega e-päevikus tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust või väga
head käitumist ainetunnis;
1.2.2. Õpilase tunnustamise e-päevikus otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.
1.3. Tunnustamine kooli infolehes;
1.3.1. Õpilast võidakse tunnustada kooli infolehes silmapaistvate tulemuste eest;
1.3.2. Õpilase tunnustamiseks kooli infolehes teeb ettepaneku aineõpetaja, klassijuhataja
või kooli juhtkond.
1.4. Tunnustamine direktori käskkirjaga;
1.4.1. Õpilase häid saavutusi tunnustatakse direktori käskkirjaga;
1.4.2. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja või
aineõpetaja.
1.5. Tunnustamine väga heade õppetulemuste eest üksikutes õppeainetes;
1.5.1. „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ võidakse tunnustada põhikooli või
gümnaasiumi klassi õpilast, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi ühes või
mitmes õppeaines, kes on edukalt osalenud linna/maakonna ainevõistlusel või
olümpiaadil, kelle viimase aasta perioodihinded ning aastahinne vastavas aines on
“väga hea”;
1.5.2. „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustamise ettepaneku teeb
aineõpetaja kooli juhtkonnale;
1.5.3. Tänukiri antakse välja õppeaasta lõpuaktusel.
1.6. Tunnustamine kiituskirjaga väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest;
1.6.1. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 1.-8. klassi lõpetajat, kelle
hinnangud ja aastahinded on “väga hea”, käitumine „eeskujulik“;
1.6.2. 10.-11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”, kui talle
tuleks panna aastahinded ja need oleks „väga hea”, käitumine „eeskujulik“.

Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel
on kasutatud hinnangut “arvestatud”;
1.6.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
1.7. Tunnustamine tänukirjaga hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise
eest;
1.7.1. Põhikoolis tunnustatakse tänukirjaga õpilast, kelle kõikide ainete õppeaasta hinded
ning käitumise ja hoolsuse hinnangud on “hea” ja “väga hea”.
1.7.2. Gümnaasiumis tunnustatakse tänukirjaga õpilast, kelle kõikide ainete kursusehinded
ning käitumise ja hoolsuse hinnangud on “hea” ja “väga hea”;
1.7.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
1.8. Kaks koolivaba päeva väga hea õppeedukuse eest põhikooli õpilastele;
1.8.1. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja kooli juhtkonnale.
1.9. Üks koolivaba päev hea õppeedukuse eest põhikooli õpilastele;
1.9.1. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja kooli juhtkonnale.
1.10. Tunnustamine maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel osalemise eest;
1.11. Parimate sportlaste tunnustamine põhikoolis;
1.11.1. Parim portlane on õpilane, kes on õppeaasta jooksul esindanud uhkusega kooli
võistlustel ning on jäänud silma oma sportliku suhtumise ja korrektse käitumisega;
1.11.2. Kooli parimaks sportlaseks saamise otsuse võtavad vastu kehalise kasvatuse õpetajad.
1.12. Tunnustamine silmapaistva tegevuse eest koolis (huvi-, projekti-, ühiskondlik tegevus);
1.12.1. Tänukirjaga tunnustatakse õppeaasta lõpus õpilast, kes on aasta jooksul aktiivselt
osalenud huvi-, projekti- või ühiskondlikus tegevuses;
1.12.2. Õpilase tunnustamise otsustab klassijuhataja, huvi- või projektijuht.
1.13. Tunnustamine õpilasesinduse tänukirjaga õppeaasta lõpus.
1.13.1. Õpilasesinduse tänukirjaga tunnustatakse õppeaasta lõpus õpilast, kes on aasta
jooksul aktiivselt osalenud õpilasesinduse töös;
1.13.2. Õpilase tunnustamise otsustab õpilasesinduse liikmete ettepanekul õpilasesinduse
president koos huvijuhiga.
1.14. Tunnustamine direktori vastuvõtule kutsumisega;
1.14.1. Direktori vastuvõtt korraldatakse üks kord aastas, Eesti Vabariigi aastapäeval;
1.14.2. Väljapaistvaid õpilasi tunnustatakse direktori vastuvõtule kutsumisega;
1.14.3. Ettepaneku direktori vastuvõtule kutsumiseks teevad klassijuhatajad ;
1.14.4. Otsuse õpilaste direktori vastuvõtule kutsumiseks teeb direktsioon.
1.15. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
1.15.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”;
1.15.2. Otsuse põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise kohta teeb
õppenõukogu.
1.16. Autasustamine hõbemedaliga;

1.16.1. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi gümnaasiumi
lõputunnistusele kantavate õppeainete kooliastmehinne on “väga hea” ning kuni
kahes õppeaines “hea”;
1.16.2. Otsuse õpilase hõbemedaliga tunnustamise kohta teeb kooli õppenõukogu.
1.17. Autasustamine kuldmedaliga.
1.17.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi gümnaasiumi
lõputunnistusele kantavate õppeainete kooliastmehinne on "väga hea";
1.17.2. Otsuse õpilase kuldmedaliga tunnustamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

