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Käesolev kord kehtestatakse PGS § 57 ja Haridus– ja teadusministri 09. augusti 2010
määruse nr 37 „Õpilaste tunnustamise tingimused ja kord” alusel.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kullamaa Keskkool tunnustab õpilasi väga hea õppimise ja hea käitumise eest; saavutuste
eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; isikliku eeskuju,
ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest, õpetajaid panuse eest heade
õpitulemuste saavutamisse ja koolielu edendamise eest, lapsevanemaid ja kooli toetajaid
koolielus aktiivse osalemise eest.

2. TUNNUSTAMISE VIISID
2.1. Suuline kiitus.
2.2. Kiitus e-päevikus.
2.3. Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“.
2.4. Kiitus põhikooli lõputunnistusel.
2.5. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpus.
2.6. Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“.
2.7. Tunnustamine kooli tänukirjaga.
2.8. Tunnustamine kooli autahvlile kandmisega.
2.9. Kutse direktori vastuvõtule.
2.10. Tunnustamine aasta õpilase tiitliga.
2.11. Tunnustamine klassi sõbralikema tüdruku ja poisi tiitliga.
2.12. Tunnustamine kooli kodulehel.
2.13. Tunnustamine aasta õpetaja tiitliga. Lisaks võib esitada tunnustamiseks õpetajaid
vastavalt vabariiklikule tunnustamise korrale.
2.14. Kooli tänukiri õpilase perekonnale põhikooli ja gümnaasiumi lõpus.

3. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
3.1. Individuaalse suulise kiitusega tunnustatakse õpilase personaalset arengut,
silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist.
Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad. Suulise kiituse ja šokolaadiga
tunnustatakse jõulupeol põhikooli õpilasi ja vabariigi aastapäeval gümnaasiumi õpilasi, kelle
hinded on head ja/või väga head.
3.2. Tunnustamine kiitusega e-päevikus.
Kiitusega
e-päevikus
tunnustatakse
õpilase
häid
õpitulemusi,
püüdlikkust,
abivalmidust, aktiivset või väga head käitumist ainetunnis. Kiitusega e-päevikus tunnustab
aineõpetaja või klassijuhataja.
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3.3. Tunnustamine kiituskirjaga väga hea õppimise eest.
Kiituskirjaga väga hea õppimise eest tunnustatakse õppeperioodi lõpul, õppenõukogu otsusel
I-VIII klassi õpilasi, kelle käitumine on vähemalt hea ja aastahinded väga head (võib olla kuni
kaks head oskusainetes) ja X-XI klassi õpilasi, kelle käitumine on vähemalt hea ja keskmine
hinne vähemalt 4,8. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
3.4. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
Kiitusega
põhikooli
lõputunnistusel
tunnustatakse
õppenõukogu
otsusega
põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinded
ja lõpueksamite hinded on väga head ning käitumine eeskujulik või hea. Kiitusega
tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
3.5. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpus.
Kuldmedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi
õppeainete kooliastmehinne on „väga hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb
klassijuhataja. Hõbemedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel gümnaasiumilõpetajat,
kellel kuni kahe õppeaine kooliastmehinne on vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga
hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
3.6.
Tunnustamine
väga
heade
tulemuste
eest
üksikutes
õppeainetes.
Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest ühes või mitmes numbriliselt hinnatavas
õppeaines tunnustatakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpus õpilasi, kes on kooliastme
jooksul vastavas õppeaines olnud silmapaistev. Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest
üksikus õppeaines tunnustamise ettepaneku teeb aineõpetaja. Aineõpetaja ettepaneku põhjal
teeb otsuse õppenõukogu.
3.7. Tunnustamine kooli tänukirjaga silmapaistva tegevuse eest koolis.
Kooli tänukirjaga silmapaistva tegevuse eest koolis tunnustatakse õpilast, kes on ühiskondlikult
aktiivne ja algatusvõimeline. Ettepaneku kooli tänukirjaga tunnustamiseks teeb aineõpetaja,
klassijuhataja, ringijuhendaja või huvijuht.
3.8. Tunnustamine kooli autahvlile kandmisega.
Kiituskirjaga klassi lõpetanute nimed koos fotodega kantakse kooli autahvlile. Nimeliselt
kantakse autahvlile gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud. Autahvlit uuendatakse iga
õppeaasta alguses.
3.9. Tunnustamine kutsega direktori vastuvõtule.
Vastuvõtule kooliaasta lõpus kutsutakse õpilased, kes on käesoleval õppeaastal silma paistnud
hea ja väga hea õppeedukusega. Parimad õppurid kutsutakse vastuvõtule koos vanematega.
Vastuvõtule kutsutakse ka õpilased, kes on edukalt osalenud maakondlikel aineolümpiaadidel,
konkurssidel ja/või spordivõistlustel (1.-3. koht) ja vabariiklikel ning rahvusvahelistel
olümpiaadidel, konkurssidel ja/või spordivõistlustel (1.-10. koht). Viimased kutsutakse
vastuvõtule ilma vanemateta.
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3.10. Tunnustamine aasta õpilase tiitli omistamisega.
Aasta õpilase nimetusega tunnustatakse õppeaasta jooksul häid õpitulemusi saavutanud õpilast,
kes on edukalt esindanud kooli olümpiaadidel, konkurssidel, on koostanud heatasemelisi
uurimistöid, üles näidanud algatusvõimet, on täitnud lubadused, olnud kohusetundlik ja hea
käitumisega. Tal on oma arvamus, ta oskab ja julgeb oma põhimõtteid kaitsta, saab hästi läbi
kaasõpilaste ja õpetajatega, osaleb klassi ja kooli üritustel. Aasta õpilase nimetuse võib saada
ka õpilane, kellel on silmapaistvad saavutused kultuuri ja spordi vallas, kuid kelle õpitulemused
ning käitumine on vähemalt rahuldavad. Aasta õpilase nimetusega võib tunnustada ka õpilast,
kes on sooritanud mõne väga silmapaistva teo kooli, maakonna või riigi ulatuses või vapruse
ülesnäitamise eest. Kandidaate esitavad 7.-12. kl õpilased ja õpetajad. Otsuse teeb kooli
juhtkond. Aasta õpilane saab kooli sümboolikaga mälestuseseme. Tunnustuse saaja kutsutakse
direktori vastuvõtule.
3.11. Tunnustamine klassi sõbralikema tüdruku ja poisi tiitli omistamisega.
Sõbrapäeva eel valitakse salajase hääletusega igas klassis õpilaste poolt aasta sõbralikem
tüdruk ja sõbralikem poiss. Valitutele toimub ühine tordi söömine kooli sööklas.
3.12. Tunnustamine kooli kodulehel.
Õpilast tunnustatakse lapsevanema nõusolekul kooli kodulehel õpilase nime ja tulemuse
avalikustamisega olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel eduka osalemise ja aktiivselt
huvitegevuses kaasalöömise eest. Õpilase tunnustamiseks kooli kodulehel teeb
ettepaneku aineõpetaja, klassijuhataja, ringijuht või kooli juhtkond.

4. ÕPETAJATE JA KOOLITÖÖTAJATE TUNNUSTAMINE
4.1. Tunnustamine aasta õpetaja tiitli omistamisega.
Kandidaate saavad esitada juhtkond, õpetajad, õpilasesindus 1. maiks (kokku 3 kandidaati).
Arvestatakse tööalaseid oskusi ja saavutusi, õpilaste ettevalmistamist aineolümpiaadideks,
konkurssideks, võistlusteks, loov- ja uurimistööde juhendamist, ainepäevade- või nädalate,
kooliürituste ettevalmistamist ja läbiviimist, osalemist kooliüritustel ning nendes kaasalöömist,
tööd klassijuhatajana, ringijuhina, koostööd lastevanematega ja kolleegidega, osalemist
täiendkoolitustel jms. Kandidaatide poolt saavad hääletada kõik õpetajad. Kui esimesel
hääletusel ükski kandidaat ei saa üle 50% häältest, arvatakse välja vähim hääli saanud
kandidaat ja tehakse teine hääletamine. Tiitli saab õpetaja, kes kogub teisel hääletusel üle 50%
häältest. Tiitli võitnud õpetaja peab kooliaasta viimasel aktusel tänukõne, teda autasustatakse
nimelise meenega ja premeeritakse rahaliselt.

4.2. Kiitus direktori käskkirjaga.
Direktori käskkirja ja tänukirjaga tunnustatakse õpetajaid, kelle juhendatud õpilane/õpilased
on saavutanud silmapaistvaid tulemusi olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel vm.
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4.3. Tunnustamine aasta sõbralikema õpetaja, kolleegi ja koolitöötaja tiitli omistamisega.
Sõbrapäeva eel valitakse salajase hääletusega õpetajate ja õpilaste poolt aasta kõige sõbralikum
õpetaja ja koolitöötaja. Valitutele ühine tordi söömine kooli sööklas.

5. LAPSEVANEMATE TUNNUSTAMINE
5.1. Kutse vabariigi aastapäeva aktusele ja/või kooliaasta lõpus direktori vastuvõtule ja tänukiri
abi osutamise eest koolile.
5.2. Tänukiri põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vanematele/perekonnale põhikooli ja
gümnaasiumi lõpuaktusel.

6. KOOLI TOETAJATE TUNNUSTAMINE
6.1. Kutse vabariigi aastapäeva aktusele ja/või kooliaasta lõpus direktori vastuvõtule ja tänukiri
abi osutamise eest koolile.

