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KINNITATUD 

direktori 02.09.2021. a 

käskkirjaga nr 1-2/21/7 
 

 

Võru Gümnaasiumi õpilase tunnustamise tingimused ja kord 

 

1.  ÜLDSÄTTED 

Võru Gümnaasium tunnustab õpilasi hea ja väga hea õppimise eest; saavutuste eest 

olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; ühiskondliku aktiivsuse, 

koolielu edendamise ja kooli põhiväärtuste kandmise eest. 

 

2. TUNNUSTAMISE VIISID 

● tunnustav pilk; 

● suuline kiitus; 

● kirjalik kiitus Stuudiumis ja/või kooli veebilehel ja/või infostendil ja/või 

sisetelevisioonis; 

● direktori käskkiri ja kooli tänukiri; 

● kooli tänukiri „Perioodi tegija”; 

● kingitus ja kooli tänukiri „Kooli põhiväärtuste kandja”; 

● kooli kiituskiri „Hea õppimise eest“; 

● kiituskiri „Väga hea õppimise eest“; 

● kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“;  

● kuld- ja hõbemedal;  

● kooli tänukiri õpilase perekonnale; 

● kutse kooli tänuüritusele;  

● kingitus. 

 

3. TUNNUSTAMISE PÕHIMÕTTED  

3.1 Tunnustamine pilgu ja/või suulise kiitusega  

3.1.1 Tunnustava pilgu ja/või suulise kiitusega võidakse tunnustada õpilase arengut, 

silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust ja/või väga head käitumist.  

3.1.2 Tunnustava pilgu ja/või suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli 

töötajad.  

 

3.2 Tunnustamine kirjaliku kiitusega Stuudiumis ja/või kooli veebilehel ja/või 

infostendil ja/või sisetelevisioonis 

3.2.1 Kiitusega Stuudiumis ja/või kooli veebilehel ja/või infostendil ja/või sisetelevisioonis 

võidakse tunnustada õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, ettevõtlikkust, hoolivust ja/või 

panust koolielu korraldamisel. 

3.2.2 Kirjaliku kiitusega võivad õpilast Stuudiumis tunnustada kõik kooli töötajad. 

3.2.3 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kooli veebilehel ja/või infostendil ja/või 

sisetelevisioonis võivad direktorile teha kõik õpilased ja töötajad. 

 

3.3 Tunnustamine direktori käskkirja ja kooli tänukirjaga 

3.3.1 Õpilase väga häid või häid õppimise tulemusi tunnustatakse direktori käskkirja ja 

kooli tänukirjaga iga õppeperioodi lõpus.  

3.3.2 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb direktorile õppenõukogu. 

3.3.3 Kooli tänukiri antakse üle aktusel või muul kooliüritusel. 

 

3.4. Tunnustamine kooli tänukirjaga „Perioodi tegija” 

3.4.1 Kooli tänukirjaga “Perioodi tegija” tunnustatakse õpilast, kes on klassi arvates ühe 

õppeperioodi jooksul eriliselt silma paistnud või pingutanud või olnud teistele eeskujuks 

õppeedukuse, tulemuste, arengu või käitumise poolest. 
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3.4.2 Tunnustatakse iga õppeperioodi lõpus. 

3.4.3 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb direktorile klassijuhataja koostöös klassiga. 

3.4.4 Kooli tänukiri antakse üle aktusel või muul kooliüritusel. 

 

3.5 Tunnustamine kingituse ja kooli tänukirjaga „Kooli põhiväärtuste kandja” 

3.5.1 Kingituse ja kooli tänukirjaga “Kooli põhiväärtuste kandja” tunnustatakse õpilast, kes 

on silma paistnud kooli põhiväärtuste kandmisel. 

3.5.2 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks võivad direktorile teha kõik koolipere liikmed. 

3.5.3 Kingitus ja kooli tänukiri antakse üle üldjuhul vabariigi aastapäeva aktusel. 

 

3.6 Tunnustamine kooli kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ 

3.6.1 Kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.  

3.6.2 Kiituskirjaga tunnustatakse õpilast, kelle õppeaasta kursusehinded on “3”, “4” ja “5” 

või „arvestatud“ ning kelle kursusehinnete mõtteline koondhinne on vähemalt “4” või 

„arvestatud“. Arvesse läheb ka uurimistöö või praktilise töö hinne ja koolieksami hinne, 

mis peavad olema “4” või “5”. 

3.6.3 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule direktor. 

3.6.4 Kooli kiituskiri antakse üle kooliaasta/gümnaasiumi lõpuaktusel. 

 

3.7 Tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“  

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

3.7.2 Kiituskirjaga tunnustatakse õpilast, kelle õppeaasta kursusehinded on “4” ja “5” või 

„arvestatud“ ning kelle kursusehinnete mõtteline koondhinne on “5” või „arvestatud“. 

Arvesse läheb ka uurimistöö või praktilise töö hinne ja koolieksami hinne, mis peavad 

olema “5”. 

3.7.3 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule direktor. 

3.7.4 Kiituskiri antakse üle kooliaasta/gümnaasiumi lõpuaktusel. 

 

3.8 Tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“  

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

12. klassi õpilast, kelle gümnaasiumi kooliastmehinne on vastavas aines “väga hea” ja kes 

on saavutanud kolme õppeaasta jooksul vastavas õppeaines silmapaistvaid tulemusi, kes 

on edukalt osalenud piirkondlikul / üleriigilisel ainevõistlusel või olümpiaadil. 

3.8.2 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule õppejuht koostöös 

aineõpetajatega. 

3.8.3 Kiituskiri antakse üle gümnaasiumi lõpuaktusel. 

 

3.9 Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga ning kooli tänukirjaga 

3.9.1 Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete (sh suuna- 

ja valikkursuste) kooliastmehinne on “väga hea” või „arvestatud“. 

3.9.2 Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kõigi õppeainete (sh 

suuna- ja valikkursuste) kooliastmehinnete hulgas on kuni kaks hinnet “hea” ja ülejäänud 

on “väga hea” või „arvestatud“.  

3.9.3 Kui klassis pole medalisti, siis tunnustatakse kooli tänukirjaga gümnaasiumilõpetajat, 

kelle kõigi õppeainete (sh suuna- ja valikkursuste) kooliastmehinded on kõige paremad.  

3.9.4 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb õppenõukogule direktor. 

3.9.5 Medal ja kooli tänukiri antakse üle gümnaasiumi lõpuaktusel. 

3.9.6 Medalisti ja klassi parima lõpetaja vanemaid / seaduslikku esindajat tunnustatakse 

gümnaasiumi lõpuaktusel kooli tänukirjaga. 
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3.10 Õpilase perekonna tunnustamine kooli tänukirjaga 

3.10.1 Õpilase perekonda võib tunnustada kooli tänukirjaga hea koostöö eest.  

3.10.2 Ettepanekud õpilase ja tema perekonna tunnustamiseks teeb direktorile 

klassijuhataja või koolielu korraldaja. 

3.10.3 Kooli tänukiri antakse üle gümnaasiumi lõpuaktusel. 

 

3.11 Tunnustamine kutsega kooli tänuüritusele 

3.11.1 Kutsega kooli tänuüritusele tunnustatakse õpilast, kes on kooli tulemuslikult 

esindanud ja/või  õppinud hästi ja/või väga hästi ja/või osalenud aktiivselt koolielu 

edendamisel ja/või mõne muu silmapaistva saavutuse eest. 

3.11.2 Kooli tänuüritusele kutsutakse õpilane koos vanematega / seadusliku esindajaga. 

3.11.3 Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kutsega kooli tänuüritusele teeb kooli direktorile 

koolielu korraldaja koostöös õppejuhi, aineõpetajate ja klassijuhatajatega. 

 

3.12 Tunnustamine kingitusega 

3.13.1 Kingitusega tunnustatakse igal aastal kuni kolme gümnaasiumilõpetajat.  

3.12.2 Kandidaatide esitamise õigus on kõikidel töötajatel. Kandidaadi valikul peetakse 

oluliseks koolielu edendamist.  

3.12.3 Kingituse saajad valitakse hääletamise teel. Hääleõigus on kõikidel töötajatel. 

Hääletamisel peavad osalema vähemalt pooled töötajatest.  

3.12.4 Kingitus antakse üle gümnaasiumi lõpuaktusel. 


