
1 

         
                                       KINNITATUD 

Kose Gümnaasiumi 
  direktori 08.01.2021 

  käskkirjaga nr 1-3/17 
 

 

                                                              
KOSE GÜMNAASIUMI  

ÕPILASTE JA LASTEVANEMATE  TUNNUSTAMISE KORD 
 
 

 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. Kose Gümnaasium tunnustab õpilasi väga hea õppimise ja hea käitumise eest; saavutuste 
eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel;  isikliku eeskuju, 
ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest. 

1.2. Tunnustatakse direktori käskkirjaga, kiituskirjaga, tänukirjaga, diplomiga, tänukaardiga 
ja/või meenega vastavalt alljärgnevale korrale. 

 
                                      

§ 2. TUNNUSTAMINE ÕPPIMISE EEST 
 
(1) Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine   

1) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete 
kooliastmehinne on “väga hea” ja valikkursused “arvestatud” ning õpilasuurimuse või 
praktilise töö ja gümnaasiumi koolieksami hinne on “väga hea”.  

2) Hõbemedaliga tunnustatakse  gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on 
kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes “väga hea” ja valikkursused 
“arvestatud” ning õpilasuurimuse või praktilise töö ja gümnaasiumi koolieksami hinne on 
“väga hea”. 

3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb  gümnaasiumi õppejuht  õppenõukogule   
kirjalikult.  

4) Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 

5) Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajaid tunnustatakse koolipoolselt  meenega lõpuaktusel. 

6) Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate nimeplaadid pannakse kooli tunnustustahvlile. 
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 (2) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine 

1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 
põhikooli lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksami hinded 
on „väga head“. 

2) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb  põhikooli õppejuht  õppenõukogule   kirjalikult.  

3) Põhikooli lõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli 
õppenõukogu. 

4) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse lõpetajaid koolipoolselt  meenega 
lõpuaktusel.  

 

(3) Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest“ tunnustamine 

1) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 1.- 9. klassi õpilast,  kellel kõigi 
õppeainete aastahinded klassitunnistusel on “väga head“. 

2) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilast,  
kellel kõik õppeaasta jooksul saadud kursuse- ja kooliastme hinded klassitunnistusel on 
„väga head“. 

3)  Ettepaneku  õpilaste tunnustamiseks teeb klassijuhataja õppenõukogule kirjalikult. 

4) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustamise otsuse  teeb õppenõukogu. 

5) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse põhikoolilõpetajat koolipoolselt  
meenega  põhikooli lõpuaktusel. 

6) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat koolipoolselt  
meenega  gümnaasiumi lõpuaktusel. 

7) Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse 1. - 8. ja 10.-11. klassi õpilast 
meenega õppeaasta lõpuaktusel.  

 (4) Kooli kiituskirjaga „ Hea õppimise eest“ tunnustamine 

1) Kooli kiituskirjaga „Hea õppimise eest” tunnustatakse 1.- 8. klassi õpilast, kelle 
aastahinded on kõigis õppeainetes „väga head” ja/või „head“.  

2) Kooli kiituskirjaga „Hea õppimise eest” tunnustatakse 9. klassi õpilast, kelle kõik 
põhikooli lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamite 
hinded on „väga head” ja/või „head“. 
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3) Kooli kiituskirjaga „Hea õppimise eest” tunnustatakse 10.-11. klassi õpilast, kelle kõigi 
õppeaasta kursuse kooliastme hinded  on „väga head” ja/või „head“ ning mitte rohkem kui 
üks „rahuldav“ kursusehinne ühes õppeaines, milles on õppeaastas vähemalt kolm kursust.  

4) Kooli kiituskirjaga „Hea õppimise eest” tunnustatakse 12. klassi õpilast, kelle kõik 
gümnaasiumi lõputunnistuse  kooliastmehinded, koolieksami ja õpilasuurimuse või 
praktilise töö  hinded on „väga head” ja/või „head“. 

5) Ettepaneku  õpilaste tunnustamiseks teeb klassijuhataja õppenõukogule kirjalikult. 

6) Kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ tunnustamise otsuse  teeb õppenõukogu. 

7) Kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ tunnustatakse 1.-8. ja 10.-11. klassi õpilast meenega 
õppeaasta lõpuaktusel. 

8) Kiituskirjaga „ Hea õppimise eest“ tunnustatakse 9.  ja 12. klassi õpilast meenega  
         kooli lõpuaktusel. 
 
(5) Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" tunnustamine 

1) Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustatakse 9. klasside 
õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines 
(aineolümpiaadid, näitused, õpilasuurimused, sport jne). Õppeaine(te) aastahinne peab 
olema „väga hea“ või “hea”. 

2) Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“  tunnustatakse 12. klassi 
õpilasi, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines 
(aineolümpiaadid, näitused, õpilasuurimused, sport, jne). Õppeaine(te) kooliastmehinne 
peab olema „väga hea” või “hea”.  

3) Põhjendatud ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja õppenõukogule 
kirjalikult. 

4) Otsuse tunnustamiseks teeb õppenõukogu. 

5) Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustatakse õpilast kooli 
lõpuaktusel. 

(6) Nimetus "Parim lõpetaja" 

1) Nimetus "Parim lõpetaja" omistatakse õppeedukuse alusel parimale 9. ja 12. klassi 
õpilasele. 

2) Võrdsete õpitulemuste korral võetakse arvesse õpilase panustamist koolielu edendamisel 
ja kooli  esindamisel (osavõtt aineolümpiaadidest, konkurssidest, spordi- ja 
muudest võistlustest, õppimine Teaduskoolis, osalemine õpilasesinduse töös  jne). 

3) Ettepaneku õppenõukogule õpilaste tunnustamiseks teeb kirjalikult kooliastme   
õppealajuhataja. 
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4) Otsuse tunnustamiseks teeb õppenõukogu. 

5) Tunnustusega „Parim lõpetaja“ tunnustatakse meenega  kooli lõpuaktusel. 

(7) „Kooli tänukaardiga“ tunnustamine 

1) „Kooli tänukaardiga“ tunnustatakse mistahes klassi õpilast, isikliku eeskuju, 
ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest. 

2) Otsuse tänukaardi väljastamiseks teeb klassijuhataja. 

3) Tänukaart antakse kätte koos tunnistusega klassijuhataja tunnis. 

 

§ 3. DIREKTORI KÄSKKIRJAGA TUNNUSTAMINE KOOLI ESINDAMISE JA 
KOOLIELU EDENDAMISE EEST  

1)  Direktori käskkirjaga „Eduka esinemise eest õpilasvõistlustel“ tunnustatakse 
1.–12. klasside õpilasi, kes on osalenud rahvusvahelistel (võib toimuda ka Eestis), 
vabariiklikel, maakondlikel, piirkondlikel, koolisisestel õpilasvõistlustel või 
ainevõistluste lõppvoorus alljärgnevalt:  
  
a) on saavutanud rahvusvahelisel õpilasvõistlusel 1.-20.koha; 
b) on saavutanud vabariigis 1.- 10. koha; 
c) on saavutanud maakonnas 1.-3. koha või on saavutanud spordivõistlusel 

esindades KG  1.–3. koha;  
d) on saanud auhinnalisi kohti õpilastööde võistlustel; 
e) on jõudnud Õpilaste Teadusfestivali II vooru. 

 
4)  Kõiki rahvusvahelistel, vabariiklikel ja maakondlikel õpilasvõistlustel 1.-3. koha 

saavutanuid tunnustatakse direktori käskkirjaga ja meenega kooliastme 
üldkogunemisel. 

 
5)    Kõiki §3 nimetatud saavutusi alates 4. kohast tunnustatakse direktori käskkirjaga 

kooliastme üldkogunemisel.  
 
6)  Koolisisestel võistlustel saavutatud tulemuste eest (mälumäng, spordivõistlused, 

ainenädalad, lauluvõistlus vms) ning kooli ürituste korraldamise ja läbiviimise eest 
tunnustatakse direktori käskkirjaga ürituse kokkuvõtete tegemisel või üldkogunemisel. 

 
7)  Ettepaneku direktorile õpilase tunnustamiseks teeb kirjalikult õpilasi ettevalmistanud 

õpetaja, juhendaja, ürituse korraldaja jt. 
 
8)  Otsuse tunnustamiseks teeb direktor. 

           

§ 4. TUNNUSTAMINE DIPLOMIGA 
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1) Diplomiga võidakse tunnustada kõikide klasside erinevatel üritustel edukalt esinenud  
õpilasi. 

2) Otsuse tunnustamiseks teeb ürituse korraldaja. 

3) Diplom antakse üle ürituse korraldaja poolt kokkuvõtete tegemisel. 

 

§ 5. KOOLI „HUVIJUHI TÄNUKIRJAGA“ TUNNUSTAMINE ÕPILASINITSIATIIVI 
EEST (tunniväline tegevus) 

1) Kooli „Huvijuhi tänukirjaga“ tunnustatakse tunnivälises tegevuses aktiivseid, kooli 
traditsioone alalhoidvaid ning õpilasesinduse töös silmapaistnud  9. ja 12. klassi õpilasi. 

2) Ettepaneku tänukirjaga tunnustamiseks teeb direktorile kirjalikult huvijuht. 

3) Tänukiri antakse üle kooli lõpuaktusel.  

 

§ 6.  LAPSEVANEMATE TUNNUSTAMINE KOOLI TÄNUKIRJAGA VÕI  
 TÄNUKAARDIGA 

1)   Kooli tänukirjaga tunnustatakse 9. klassi lapsevanemaid, kelle laste lõputunnistusele 
kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea” ja/või „hea“.  

2)   Kooli tänukirjaga tunnustatakse 12. klassi lapsevanemaid, kelle laste lõputunnistusele 
kantavate õppeainete kooliastmehinne ja koolieksami hinne on „väga hea” ja/või „hea“. 

3) Kooli tänukirjaga tunnustatakse 9. ja 12. klasside õpilaste vanemaid, kes on 
märkimisväärselt kaasa aidanud koolielu korraldamisele. 

4) Ettepaneku vanema tänukirjaga tunnustamiseks teeb õppenõukogule kirjalikult 
klassijuhataja. 

5) Otsuse tänukirjaga tunnustamiseks teeb õppenõukogu. 

6) Kooli tänukiri antakse üle kooli lõpuaktusel. 

7) Kooli tänukaardiga tunnustatakse mistahes klasside õpilaste vanemaid, kes on kaasa 
aidanud koolielu või oma lapse klassi tegevuste edendamisel.  

8) Otsuse  tänukaardi väljastamiseks teeb klassijuhataja, aineõpetaja või kooli juhtkonna 
liige, kes kooskõlastab otsuse direktoriga. 

9) Kooli tänukaart edastatakse lapse kaudu või kooli üritusel. 
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§ 7. KOOLI TOETAJATE TUNNUSTAMINE 

1) Kooli tänukirjaga tunnustatakse isikuid, asutusi ja organisatsioone, kes on 
märkimisväärselt kaasa aidanud koolielu edendamisele. 

2) Ettepaneku tunnustamiseks teevad direktorile kooli töötajad. 

3) Otsuse tänukirjaga tunnustamiseks teeb kooli juhtkond. 

4) Tänukiri antakse kooli toetajale üle kooli pidulikul üritusel (aktus, tänuüritus jne) või 
edastatakse adressaadile postiga.  

 

 


