KINNITATUD
Elva Gümnaasiumi direktori
08.01.2019 käskkiri nr 1.1-3-16

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 käskkiri
2. Kooli kodulehel avalikustamine
3. Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“
4. Kiituskiri põhikooli lõpetamisel
5. Ainekiituskiri kooliastme lõpus “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines”
6. Kooli tänukiri „Hea õppimise eest“
7. Kuld- ja hõbemedal ning rahaline preemia gümnaasiumi lõpetamisel
8. Õpilasstipendium
9. Kooli meene põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel
10. Kutse direktori vastuvõtule
11. Kooli tänukiri koolielu edendamise või kooli esindamise eest
12. Tiitel “Aasta tegu”
13. Tiitel “Aktiivne klass”

1. Direktori käskkirjaga tunnustatakse
1.1 õpilasi, kes kooli esindades on saavutanud häid tulemusi (kuni 6. koht maakondlikel ning
kuni 15. koht vabariiklikel võistlustel ja konkurssidel).
1.2 õpilasi kooliväliselt ja koolisiseselt silma paistnud tegevuse eest.
1.3 Esildise õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja, aineõpetaja või huvijuht pärast
õpilase saavutatud tulemuste avalikustamist.
2. Kooli kodulehel avalikustatakse
2.1 iga trimestri lõpus 1.-3. klassi õpilaste nimed, kes sõnaliste hinnangute alusel on
omandanud edukalt eeldatavad õpiväljundid.

2.2 iga trimestri lõpus 4.-9. klassi õpilaste ning III perioodi 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 Saavutused avalikustab kooli kodulehel õpilast juhendanud õpetaja.
3. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja meenega tunnustatakse
3.1 1. - 3. klassi õpilast, kes on õppeperioodi lõpuks sõnaliste hinnangute alusel omandanud
edukalt eeldatavad õpiväljundid.
3.2 4. - 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 Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
3.6 Kiituskirjaga õpilaste fotod lisatakse autahvlile eelmise õppeaasta õpitulemuste põhjal.
4. Kiituskirjaga põhikooli lõpetamisel tunnustatakse
4.1 põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne
ja lõpueksamite hinded on "väga head" ning käitumine vähemalt "hea".
4.2 Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
4.3 Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
5. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustatakse
5.1 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. Kooli tänukirjaga „Hea õppimise eest“ tunnustatakse
6.1 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“.
6.2 Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
6.3 Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
7. Kuld- ja hõbemedaliga ning rahalise preemiaga tunnustatakse
7.1 gümnaasiumi lõpetajat kuldmedali ja rahalise preemiaga (mille suurus on 300 EUR), kui

kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga hea“ ning käitumine vähemalt „hea“.
7.2 gümnaasiumi lõpetajat hõbemedaliga ja rahalise preemiaga (mille suurus on 200 EUR),
kui kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt „hea“ ja ülejäänud õppeainetes „väga
hea“ ning käitumine vähemalt „hea“.
7.3 Gümnaasiumi lõpetajate 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. Õpilasstipendium
http://www.elvag.edu.ee/%C3%95pilasstipendiumi-statuut/
8.1 Õpilasstipendium võidakse direktsiooni otsusega erandkorras välja anda ka põhikooli
lõpetajale.
9. Kooli meenega põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel tunnustatakse
9.1 gümnaasiumi lõpetajat, kelle kooliastmehinded on „väga head“ ja „head“.
9.2 põhikooli lõpetajat, 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. Kutse direktori vastuvõtule
10.1 saavad õppeaasta lõpus (juunikuus) õpilased, kellele on välja antud kiituskiri ja/või kes
on saavutanud maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel, olümpiaadidel, ülevaatustel,
võistlustel märkimisväärseid tulemusi (maakonnas 1. - 3. koht, vabariigis 1. - 10. koht).
Direktori vastuvõtule kutsutud õpilase käitumine on vähemalt rahuldav.
10.2 saab direktsiooni otsusega veebiviktoriinil tulemuslikult esinenud õpilane.
10.3 Ettepaneku teeb juhendaja/treener või ainevaldkonna õpetaja (aluseks on Elva
Gümnaasiumi kodulehel olev tabel).
11. Kooli tänukiri koolielu edendamise, kooli maine tõstmise või kooli esindamise eest
antakse välja õppeaasta lõpus.
12. Tiitel “Aasta tegu”
12.1 nimetus antakse sündmusele või ettevõtmisele, mis on õppeaasta jooksul
koolile olulise tähtsusega ning mõjutanud positiivselt kooli arengut ja tuntust.
12.2 “Aasta tegu” valimine toimub õpilaste, nende vanemate ning kooli töötajate poolt
anonüümse hääletamise teel ning antakse välja õppeaasta lõpus.
13. Tiitel “Aktiivne klass”
13.1 antakse aktiivsele klassile, kes panustavad oma tulevikku juba varakult õppides
klassisiseselt teineteiselt koostööoskust, organiseerimisoskust, ühiskondlikku aktiivsust ja

omaalgatust ning lisaks olles oma tegevusega eeskujuks teistele klassidele.
13.2 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

Üldsätted/liigid
1. Tänu avaldamine
2. Kiitus direktori käskkirjaga
3. Kooli tänukiri ja meene, kingitus või raamat
4. Tulemustasu
5. Esitamine linna, maakonna, vabariiklike autasude saamiseks vastavalt nende
statuudile
6. Tiitel:
Aasta klassiõpetaja
Aasta põhikooli aineõpetaja
Aasta gümnaasiumiõpetaja
Aasta klassijuhataja
Aasta tugispetsialist
Aasta ringijuht/valikkursuse läbiviija/huvijuht
7. Kolleegi tunnustav tiitel
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. Kiitust direktori käskkirjaga
2.1 Avaldatakse kooli töötajale tunnustust vääriva teo, eduka tööalase tulemuse, isikliku
panuse eest kooli arendamise ja maine tõstmisel.
2.2 Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks võib teha iga kooli töötaja.
2.3 Tunnustamise otsustab direktor.
3. Kooli tänukirja ja/või meenega tunnustatakse
3.1 pensionile jäävat / töölt lahkuvat töötajat viimasel tööpäeval.
3.2 juubelil alates 25. eluaastast.
3.3 Lapse sünni puhul tunnustatakse töötajat kooli T- särgiga lapsele.
3.4 tööjuubeli puhul (Elva Gümnaasiumis) alates 10., 15., 20. jne aastast õpetajate päeva
aktusel.

3.5 uusi töötajaid 1. septembri aktusel
3.6 9. ja 12. klasside lõpetamisel klassijuhatajat.
4. Rahalise preemia maksmist reguleeritakse EG tulemustasu maksmise alustega
5. Esitamisega linna, maakonna, vabariiklike autasude saamiseks vastavalt nende
statuudile
5.1 kandidatuuri esitamiseks teeb ettepaneku kooli juhtkond, esitab kooli direktor.
6. Tiitlitega tunnustatakse
Aasta klassiõpetaja - otsuse langetab direktsioon:
loob innustava õpi keskkonna; lähtub õpilaste erinevatest vajadustest ja
huvidest õppeprotessi planeerimisel; on õpilastele eeskujuks; arendab
õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsija seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust; loob
toimiva koostöövõrgustiku õpilaste arengu toetamiseks; rakendab õppetöös
digitehnoloogia võimalusi ja jagab neid kolleegidega.
Aasta põhikooli aineõpetaja / Aasta gümnaasiumiõpetaja - hääletavad õpilased,
otsuse langetab direktsioon:
loob innustava õpi keskkonna; lähtub õpilaste erinevatest vajadustest ja
huvidest õppeprotessi planeerimisel; on õpilastele eeskujuks; arendab
õpilastes kriitilist ja loovat mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsija seoste loomise ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust; loob
toimiva koostöövõrgustiku õpilaste arengu toetamiseks; rakendab õppetöös
digitehnoloogia võimalusi ja jagab neid kolleegidega.
Aasta klassijuhataja - otsuse langetab direktsioon :
loob oma klassis „meie“- tunde; on teadlik õpilaste huvidest ja toetab nende
mitmekesist arengut; toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste
väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist; arendab õpilastes kriitilist ja loovat
mõtlemist, ettevõtlikkust, meeskonnatöö-, analüüsi- ja seoste loomise ning
kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust; loob toimiva koostöövõrgustiku
õpilaste arengu toetamiseks.
Aasta tugispetsialist - otsuse langetab direktsioon:
ennetab õpilaste koolist väljalangemist; aitab kohandada koostöös õpetajatega
õpilaste õpet vastavalt nende võimetele; suunab õpilasi end analüüsima; lloob
toimiva koostöövõrgustiku õpilaste arengu toetamiseks; algatab ja arendab
aktiivselt koostööd piirkondlikul või riiklikul tasandil.
Aasta ringijuht/valikkursuse läbiviija/huvijuht -  võimalusel õpilaste tagasiside,
mida arvestab otsuse langetamisel direktsioon:
arendab ja toetab õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja
organisatsioonidega; toetab õppija mitmekülgse, innovaatilise ja arendava
õppetöö või praktika korraldamist ja läbiviimist; toetab õppeasutuses õppe

arendamist ja kaasajastamist.

7. Koolisisene kolleegi tunnustav tiitel
Ettepaneku tunnustamiseks, millele lisatakse põhjendus, esitavad kolleegid. Esitatud
kandidaatide hulgast valib juhtkond tunnustust väärivad kolleegid. Tunnustamine viiakse läbi
õppeaasta lõpus üleminekuklasside lõpuaktusel.

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
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/klassi 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
https://docs.google.com/document/d/1jimg8JWZM8RUf15MB8dbt8A5HJjn3dmMl5GbGsrO
DrU/edit

