Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord
Kord kehtestatakse Haridus- ja teadusministri 9.veebruari 2006.a määruse nr 8 alusel
Kinnitatud Narva Soldino Gümnaasiumi õppenõukogu otsusega 02.06.09
1. Üldsätted
1.1 Eduka õppimise ja/või kõrgete saavutuste eest üksikus aines/ainevaldkonnas võib
põhikooli ja gümnaasiumi õpilast õppeperioodi lõpul või kooli lõpetamisel tunnustada
järgmiselt:
1.1.1 Kuldmedal – gümnaasiumi lõpetamisel
1.1.2 Hõbemedal – gümnaasiumi lõpetamisel
1.1.3 Kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel
1.1.4 Kiituskiri „Väga hea õppimise eest”
1.1.5 Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest”
1.1.6 Kutse direktori vastuvõtule ja Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdile
1.1.7 Kutse klassivälisele üritusele, osavõtule projektist, ekskursioonile (sh õppeaasta lõpu
ekskursioonile).
1.2 Ettepanekuid õpilaste tunnustamiseks võivad teha õppeperioodi lõpus klassijuhatajad,
aineõpetajad, sotsiaalpedagoog, ainesektsioonide juhatajad.
1.3 Õpilaste tunnustamise punktides 1.1.1 – 1.1.3 otsustab kooli õppenõukogu.
1.4 Õpilaste tunnustamise punktides 1.1.4 – 1.1.7 otsustab koolijuhtkond, otsus
vormistatakse direktori käskkirjaga..
2. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine
2.1 Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea». Kirjaliku ettepaneku
(koos õpilase iseloomustusega) õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja gümnaasiumi
lõpetamise õppenõukogu koosoleku toimumise päevaks.
2.2 Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on
kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea» ning käitumine
«eeskujulik» või «hea». Kirjaliku ettepaneku (koos õpilase iseloomustusega) õpilase
tunnustamiseks teeb klassijuhataja gümnaasiumi lõpetamise õppenõukogu koosoleku
toimumise päevaks.
2.3 Kui gümnaasiumilõpetajat ei ole hinnatud kooliastmehindega, tunnustatakse teda
hõbemedaliga, kui tema lõputunnistusele kantavad aastahinded on kuni kahes õppeaines
vähemalt «head» ning ülejäänud õppeainetes «väga head» ning X ja XI klassi aastahinded
vähemalt «head» või «väga head» ja käitumine «eeskujulik» või «hea».
3. Tunnustamine kiitusega lõputunnistusega põhikooli lõpetamisel
3.1 Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea»
ning käitumine «eeskujulik» või «hea». Kirjaliku ettepaneku (koos õpilase iseloomustusega)
ja õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja põhikooli lõpetamise õppenõukogu koosoleku
toimumise päevaks.
4. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” tunnustamine
4.1 Kiituskirjaga võidakse tunnustada põhikooli klasside õpilasi.
4.2 Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest” õppeperioodi lõpus, kui
õpilase aastahinded on valdavalt „5” (lubatakse kuni kolmes aines „4”) ja õpilase käitumine
vähemalt „hea”. Kirjaliku ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja
õppeperioodi lõpuks. Klassijuhataja poolt kirjalikult esitatud ettepanek kooskõlastatakse
sotsiaalpedagoogiga, otsus tunnustamise kohta vormistatakse direktori käskkirjaga.

5. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest” tunnustamine
5.1 Kiituskirjaga võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
5.2 Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest” õppeperioodi lõpus, kui
õpilane on õppeaasta jooksul näidanud silmapaistvaid tulemusi mingis aines või
ainevaldkonnas (on esinenud edukalt aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel vähemalt
linna tasemel). Kiitusega „Väga heade tulemuste eest” tunnustatakse ainult neid õpilasi, keda
lisaks silmapaistvatele tulemustele aines või ainevaldkonnas on iseloomustanud „hea” või
„eeskujulik” käitumine ning kelle aastahinded on olnud vähemalt „4” (erandjuhtudel ning
klassijuhataja poolt argumenteeritult lubatakse kuni kahes aines „3”). Kirjaliku ettepaneku
õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja õppeperioodi lõpuks. Klassijuhataja poolt
kirjalikult esitatud ettepanek kooskõlastatakse sotsiaalpedagoogiga, otsus tunnustamise kohta
vormistatakse direktori käskkirjaga.
6. Kutse direktori vastuvõtule ja Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdile
6.1 Õpilane saab kutse direktori vastuvõtule ja Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdile kui
tema hinded jooksval õppeaastal on vähemalt „4” ja käitumine „hea” või „eeskujulik”.
Kirjaliku ettepaneku õpilas(t)e tunnustamisest teeb klassijuhataja hiljemalt 10.veebruariks.
Ettepanek esitatakse huvijuhile.
7. Kutse klassivälisele üritusele, osavõtule projektist, ekskursioonile (sh õppeaasta lõpu
eksakursioonile).
7.1 Klassiväliste ürituste ja ekskursioonide korraldamisel ja rühma komplekteerimisel
omavad eelist need õpilased, kellel on hinded jooksval õppeaastal on vähemalt „4” ja
käitumine „hea” või „eeskujulik”.
7.2 Õppeperioodi tulemustel korraldatakse ekskursioon(id). Ekskursioonile saavad kutsed
need õpilased, kelle õppeperioodi hinded on vähemalt „4” ja käitumine „hea” või
„eeskujulik”. Kirjaliku ettepaneku õpilas(t)e tunnustamisest teeb klassijuhataja õppeperioodi
lõpus. Ettepanek esitatakse huvijuhile.

