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09.08.2010.a. määruse nr 37   alusel 

I. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustamine 

1.1. 3.–9. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea 

õppimise eest“, kui tema kõikide õppeainete aastahinded on „5“ ja käitumine vähemalt  

„hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.  

1.2. 10.–11. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea 

õppimise eest“ , kui tema õppeainete kursusehinded on „5“. Erandina võib kuni kahes 

õppeaines  kuni 50% kursusehinnetest olla sooritatud hindele „4“. Ettepaneku õpilase 

tunnustamiseks teeb klassijuhataja.  

1.3. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel 

kehalises kasvatuses on meditsiinilistel näidustustel kasutatud hinnangut „arvestatud”.  

II. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine 

2.1. Kiitusega põhikooli tunnistusega tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel 

põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne 

ja lõpueksami hinne on „väga hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb 

klassijuhataja. 

III. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine 

3.1. Kuldmedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel gümnaasiumilõpetajat, kelle 

kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb 

klassijuhataja. 

1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel gümnaasiumilõpetajat, kellel 

kuni kahe õppeaine kooliastmehinne on vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga 

hea”. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

 

IV. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustamine  

4.1. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustatakse kooli 

õppenõukogu otsusel 3.- 12. klassi õpilasi, kes on  esindanud kooli vastava õppeaine 

olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb 

aineõpetaja. 

4.2. 3. – 9. klassi õpilase aastahinne  nimetatud õppeaines peab olema „5”, ülejäänud 

õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav.  

4.3. 10. ja 11.klassi õpilase vastava aine kursusehinnetest peavad vähemalt 50% olema „5” 

ning gümnaasiumi lõpetaja  kooliastme hinne „5”, ülejäänud õppeainetes edasijõudmine 

vähemalt rahuldav.  

 

 

 



V. Direktori käskkirjaga tunnustamine  

5.1 Direktori käskkirjaga tunnustatakse väga hea ja hea õppeedukusega õpilasi trimestri / 

õppeperioodi lõpul. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

5.2 Direktori käskkirjaga tunnustakse maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, 

konkurssidel, võistlusel, viktoriinides jne edukalt kooli esindanud õpilasi. Ettepaneku 

tunnustamiseks teeb õppealajuhataja või aineõpetaja / juhendaja.  

5.3 Direktori käskkirjaga tunnustatakse õpilasi ülekoolilise ürituse väga hea korraldamise ja 

läbiviimise eest. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb ürituse eest vastutav õpetaja / 

juhtkonna liige. 

 

VI. Kooli tänukirjaga tunnustamine  

6.1. Kooli tänukirjaga tunnustatakse maakondlikel aineolümpiaadidel 1. – 6. koha ning 

üleriigilistel aineolümpiaadidel 1. -10. koha saavutanud õpilasi. Ettepaneku õpilase 

tunnustamiseks teeb õppealajuhataja. 

6.2. Kooli tänukirjaga tunnustatakse viktoriinide, võistluste maakondlikes voorudes 1. – 3. 

koha ning üleriigilistes voorudes 1. – 6. koha saavutanud õpilasi. Ettepaneku õpilase 

tunnustamiseks teeb õppealajuhataja või huvijuht. 

6.3. Kooli tänukirjaga tunnustatakse maakondlikel ning vabariiklikel omaloomingu 

konkurssidel auhinnatud / ära märgitud tööde autoreid. Ettepaneku õpilase 

tunnustamiseks teeb õppealajuhataja või huvijuht. 

6.4. Kooli tänukirjaga tunnustatakse põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajaid aktiivse klassivälise 

töö eest. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb huvijuht. 

 

VII. Muud tunnustamise vormid  

7.1. Saku Gümnaasiumi diplomiga tunnustatakse koolisisestel aineolümpiaadidel, 

konkurssidel, võistlusel 1. – 3. koha saavutanud õpilasi / võistkondi / klasse.  

7.2. Nimetusega „ÕPPEAASTA TEGIJA” tunnustatakse õppeaasta lõpul igast klassist ühte 

silma paistnud õpilast klassi ettepanekul. Võimalusel korraldatakse nimetusega 

„Õppeaasta tegija” tunnustatud õpilastele preemiareis. 

7.3. Direktori vastuvõtt õpilastele, kes saavutasid aineolümpiaadidel maakonnas 1. – 6. koha 

ning üleriigiliselt 1. – 10. koha; viktoriinidel ja võistlustel maakonnas 1.- 3. koha ning 

üleriigiliselt 1. – 6. koha; kelle tööd on omaloominguliste tööde konkurssidel auhinnatud 

/ ära märgitud .  

7.4. Õppeaasta lõpul tunnustatakse klassidevahelise võistlussarja (konkursi) parimat klassi. 


