KINNITATUD
Direktori 09.03.2018 
käskkirjaga nr 1.1-3-30

Elva Gümnaasiumi tunnustamissüsteemi eesmärk on tähelepanu osutamine õpilastele,
kogu kooli personalile ja koolielu edendamisse panustanud üksikisikutele ning
koostööpartneritele.
ÕPILASTE TUNNUSTAMINE
EG tunnustab õpilasi väga hea õppimise, saavutuste eest aineolümpiaadidel, konkurssidel,
spordivõistlustel, isikliku eeskuju, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest
Õpilaste tunnustamise korra koostamisel on lähtutud haridus- ja teadusministri 9. augusti
2010. a määrusest nr. 37.
Üldsätted/liigid
1. Direktori käskkirjaga
2. Kajastamisega kooli kodulehel
3. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“
4. Kooli tänukirjaga „Hea õppimise eest“
5. Kiituskirjaga kooliastme lõpus “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”
6. Kiitusega põhikooli lõputunnistuse ja Elva Gümnaasiumi medaliga
7. Kuld- ja hõbemedaliga ning rahalise preemiaga gümnaasiumi lõpetamisel
8. Õpilasstipendiumiga
9. Raamatuga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel
10. Kutsega direktori vastuvõtule
11. Kooli tänukirjaga/tänukaardiga koolielu edendamise või kooli esindamise eest
12. Tiitliga “Aasta tegu”
13. Tiitliga “Aktiivne klass”
Õpilaste tunnustamise korra koostamisel on lähtutud haridus- ja teadusministri 9. augusti
2010. a määrusest nr. 37.
1. Direktori käskkirjaga tunnustatakse
1.1 õpilasi, kes kooli esindades on saavutanud häid tulemusi (kuni 7. koht maakonna tasandil,
kuni 15. koht vabariigi tasandil) või on koolisiseselt silma paistnud.
1.2 Esildise õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja, aineõpetaja või huvijuht pärast
õpilase saavutatud tulemuste avalikustamist.

2. Kooli kodulehel avalikustatakse
2.1 iga trimestri lõpus 1.-2. klassi õpilaste nimed, kes sõnaliste hinnangute alusel on
omandanud edukalt eeldatavad õpiväljundid;
2.2 iga trimestri lõpus avalikustatakse 3.-9. klassi õpilaste ning poolaasta lõpus 10.-12. klassi
õpilaste nimed, kes õppisid „headele“ ja „väga headele“ hinnetele;
2.3 õpilaste nimed ja saavutused, kes on näidanud häid tulemusi klassivälises ja ainealases
tegevuses.
2.4 Saavutuste avalikustamiseks kooli kodulehel on õigus õpetajal või kooli töötajal, kes oli
õpilaste saatjaks olümpiaadil, võistlusel, konkursil.
3. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse ja meenega tunnustatakse
3.1 1.-2. klassi õpilast, kes on õppeperioodi lõpuks sõnaliste hinnangute alusel omandanud
edukalt eeldatavad õpiväljundid.
3.2 3.- 8. klassi õpilast, kelle kõik aastahinded on “väga head” ja käitumine vähemalt “hea”.
3.3 10.-11. klassi õpilast, kelle kursusehinded on „väga head“ või kuni kaheksa kursusehinnet
on „head“, käitumine vähemalt „hea“.
3.4 Ettepaneku teeb klassijuhataja.
3.5 Otsustab õppenõukogu.
4. Kooli tänukirjaga „Hea õppimise eest“ tunnustatakse
4.1 3. klassi õpilast, kui tema tunnistusel on kõik trimestri- ja aastahinded „väga head“ ja
„head“ ning käitumine vähemalt „hea“.
4.2 tunnustatakse 4.-12. klassi õpilast, kui tema tunnistusel on kõik aastahinded „väga head“
või „head“, kuid trimestri/kursuse kokkuvõtlikes hinnetes võib esineda hinne „rahuldav“.
Õpilase käitumine peab olema vähemalt „hea“.
4.3 Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
4.4 Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
5. Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”
5.1 tunnustatakse kooliastme lõpus 3., 6., 9. ja 12. klassi õpilast kes on õppeaasta vältel
saavutanud väga häid tulemusi õppeaines ja on olnud aktiivne ka selle õppeaine tunnivälises
tegevuses või osalenud olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel või jõudnud vähemalt 10
tublima hulka maakonnas. Aasta/ kooliastme hinne selles õppeaines on “väga hea“,
edasijõudmine ülejäänud ainetes on vähemalt „rahuldav“ ja käitumine vähemalt “hea”.
5.2 Kui õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“, siis ainekiituskirja välja
ei anta.
5.3 Ettepaneku tunnustamiseks teeb aineõpetaja klassijuhatajale.
5.4 Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
6. Kiitusega põhikooli lõputunnistuse ja Elva Gümnaasiumi medaliga
6.1 tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete
viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on "väga hea" ning käitumine vähemalt "hea".
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6.2 Põhikoolilõpetajate puhul, kes õpivad mittestatsionaarses õppevormis või lõpetavad kooli
eksternina, ei arvestata kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamisel käitumise hinnet.
6.3 Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
6.4 Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
7. Kuld- ja hõbemedaliga ning rahalise preemiaga
7.1 Kuldmedali ja rahalise preemiaga (mille suurus määratakse õppeaasta alguses)
tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea“
ning käitumine vähemalt „hea“.
7.2 Hõbemedaliga ja rahalise preemiaga (mille suurus määratakse õppeaasta alguses)
tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne
vähemalt „hea“ ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“ ning käitumine vähemalt „hea“.
7.3 Gümnaasiumilõpetajate puhul, kes õpivad õhtuses või kaugõppe vormis või lõpetavad
kooli eksternina, ei arvestata kuld- või hõbemedaliga tunnustamisel käitumise hinnet.
7.4 Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
7.5 Tunnustamise otsustab õppenõukogu
8. Õpilasstipendiumiga vastavalt statuudile
http://www.elvag.edu.ee/%C3%95pilasstipendiumi-statuut/
9. Raamatu või kooli meenega põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel
9.1 tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kooliastmehinded on vähemalt hea
9.2 tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle lõputunnistusel on kõik aastahinded „väga head“
ja „head“. Õpilase käitumine peab olema vähemalt „hea“.
9.3 Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
9.4 Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
10. Kutsega direktori vastuvõtule
10.1 Kutse direktori vastuvõtule õppeaasta lõpus (maikuus) saavad õpilased, kes on
saavutanud maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel, olümpiaadidel, ülevaatustel,
võistlustel märkimisväärseid tulemusi (maakonnas 1. - 3. koht, vabariigis 1. - 10. koht) ning
kelle käitumine on vähemalt rahuldav.
10.2 Ettepaneku teeb juhendaja/treener või ainesektsioon (aluseks on Elva Gümnaasiumi
kodulehel olev tabel)
11. Kooli tänukiri/tänukaart koolielu edendamise, kooli maine tõstmise või kooli
esindamise eest antakse välja õppeaasta lõpus
12. Tiitliga “Aasta tegu”
“Aasta tegu” valimine toimub õpilaste, nende vanemate ning kooli töötajate poolt anonüümse
hääletamise teel ning antakse välja õppeaasta lõpus.
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13. Tiitliga “Aktiivne klass”
Aktiivse klassi rändkarikas antakse välja õppeaasta lõpus vastavalt statuudile
https://docs.google.com/a/elvag.edu.ee/document/d/15RFPFDcM_DgGAel5Bq2g4eCOVxkb
pZ1l0q0691_AcXs/edit?usp=sharing
KOOLI TÖÖTAJATE TUNNUSTAMINE
EG tunnustab kooli töötajaid heatasemelise töö/tööalase edukuse, kooli arendustöös
osalemise, mainekujunduse eest ning isiklikel ja tööalastel tähtpäevadel
Üldsätted/liigid
1. Tänu avaldamine
2. Kiitus direktori käskkirjaga
3. Kooli tänukirja ning meene, kingituse või raamatuga
4. Rahalise tunnustusega
5. Esitamisega linna, maakonna, vabariiklike autasude saamiseks vastavalt nende
statuudile
6. Tiitlitega:
Aasta andja
Aasta tegija
Aasta kolleeg
Aasta motiveerija
Aaasta innovaator
Aasta üllataja
1.Tänu avaldamine
1.1 Avaldatakse tunnustust vääriva teo eest, tubli tööalase saavutuse eest kolleegide või kogu
koolipere ees
1.2 Tänu avaldab kooli direktor või juhtkonna liige.
2. Kiitus direktori käskkirjaga
2.1 kiitust avaldatakse kooli töötajale tunnustust vääriva teo, eduka tööalase tulemuse,
isikliku panuse eest kooli arendamise ja maine tõstmisel.
2.2 Ettepaneku kiituse avaldamiseks teeb õppealajuhataja või juhtkonna liige, kelle alluvuses
inimene töötab.
2.3 Tunnustamise otsustab direktor.
3. Kooli tänukirja ja meene, kingituse või raamatuga
3.1 Pensionile jäämine / töölt lahkumine - tunnustatakse viimasel tööpäeval tänukirja, lillede
ja meenega
3.2 Juubel alates 25. eluaastast - lilledega
3.3 Lapse sünd - kooli särgiga
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3.4 Tööjuubel (Elva Gümnaasiumis) alates 10., 15., 20. jne aastast - tunnustatakse kooli
tänukirja ja lilledega õpetajate päeva aktusel
3.5 Uued töötajad - kooli meenega 1.septembri aktusel
3.6 9. ja 12. klassi lõpuklasside juhatajale - kooli tänukirja ja meenega
4. Rahalise tunnustusega (Vahendite olemasolu korral võib tunnustada rahalise preemiaga)
● Õpetajate päeval
● Jõuludel
● Olümpiaadid, konkurssid, võistlused
● Kooli arendustegevuse eest
● Määratakse isikule/isikutele, kelle panus on aidanud kooli mainet tõsta
5. Esitamisega linna, maakonna, vabariiklike autasude saamiseks vastavalt nende
statuudile
5.1 kanditatuuri esitamiseks teeb ettepaneku kooli juhtkond, esitab kooli direktor.
6. Tiitlitega
6.1 Aasta andja valimise viivad läbi kooli ajalehed kahes astmes 4.-6. klass ja 7.-12.klass
6.2 Aasta tegija (juhtkond) on isik, kes on silma paistnud oma professionaalse tööga, kelle
peale võib alati kindel olla ning kes on olnud tegus ka tunnivälises tegevuses. Aasta tegija
valib kooli juhtkond õppeaasta lõpus.
6.3 Aasta kolleeg on isik, kes teeb tööd hingega ning on meeldiv ja toetav töökaaslane. Aasta
kolleegi valimine toimub töötajate poolt anonüümse hääletamise teel.
6.4 Aasta innovaator on isik, kes kasutab innovaatilisi õppemeetodeid ja -vorme ning IKT
vahendeid õppetöö läbi viimise. Aasta innovaatori valimine toimub õpilaste ja juhtkonna
poolt anonüümse hääletamise teel.
6.5 Aasta üllataja on isik, kes on suutnud õpilasi ja õpetajaid õppeaasta jooksul üllatada
millegi erakordsega. Aasta üllataja valimine toimub õpilaste ja töötajate poolt anonüümse
hääletamise teel.

ÜKSIKISIKUTE JA KOOSTÖÖPARTNERITE TUNNUSTAMINE
EG tunnustab üksikisikuid ja kooli koostööpartnereid koolielu edendamise ja toetamise eest
Üldsätted/liigid:
1. Kooli tänukirjaga - külalislektorid, koostööpartnerid (jooksvalt õppeaasta vältel)
2. Kooli meenega või kingitusega (jooksvalt õppeaasta vältel)
3. Tiitliga “Kooli sõber”
3.1 Kooli sõber valitakse töötajate poolt anonüümse e-hääletuse teel
sõbrapäevanädalal
3.2 Tunnustus antakse üle Eesti vabariigi aastapäeva aktusel
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4. Tiitliga “ Hea koostööpartner/kooli toetav organisatsioon”
4.1 ettepaneku tunnustamiseks võivad teha kõik kooli töötajad, kirjutades vabas
vormis lühikese põhjenduse. Esitamise tähtaeg 1.mai
4.2 Tunnustus antakse üle kooli piknikul
5. Tiitliga “ Kooli toetav lapsevanem”
5.1 ettepaneku tunnustamiseks võivad teha kõik kooli töötajad, kirjutades vabas
vormis lühikese põhjenduse. Esitamise tähtaeg 1.mai
5.2 Tunnustus antakse üle kooli piknikul
6. Tiitliga “ Kooli auvilistlane”
6.1 ettepaneku tunnustamiseks võivad teha kõik kooli töötajad, kirjutades vabas
vormis lühikese põhjenduse. Esitamise tähtaeg 1.november
6.2 Tunnustus antakse üle kooli sünnipäeval
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