Kehtestatud direktori KK 02.09.2019 nr 1.2/8, jõustub tagasiulatuvalt 02.09

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI TUNNUSTAMISE
TINGIMUSED JA KORD.
§ 1. Üldsätted Õpilaste tunnustamise kord kehtestatakse Põhikooli– ja gümnaasiumiseaduse §
57 ning haridus ja teadusministri 09.08.2010 määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused
ja kord“ alusel.

Põltsamaa Ühisgümnaasium tunnustab õpilasi heal ja/või väga heal tasemel omandatud
õpitulemuste, hea käitumise; saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel,
spordivõistlustel; isikliku eeskuju, ühiskondliku aktiivsuse ning koolielu edendamise eest.
1. Tunnustamine suulise kiitusega.
1) Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees tunnustatakse õpilase personaalset
arengut, silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist.
2) Suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli töötajad.
2. Tunnustamine kirjaliku kiitusega e-päevikus.
1) Kiitusega e-päevikus tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust, abivalmidust
või väga head käitumist ainetunnis.
2) Õpilase tunnustamise e-päevikus otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.
3. Tunnustamine direktori käskkirjaga.
1) Õpilase häid saavutusi tunnustatakse direktori käskkirjaga.
2) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja või
aineõpetaja.
4. Tunnustamine klassijuhataja kiituskirjaga.
1) Klassijuhataja kiituskirjaga võidakse tunnustada õpilast hea teo, sõbraliku oleku ja
meeldiva käitumise jms eest.
3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kiituskirjaga otsustab klassijuhataja.
5. Tunnustamine kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel.
1) Kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel tunnustatakse õpilase häid õpitulemusi,
püüdlikkust, abivalmidust, aktiivsust koolielu edendamisel või väga head käitumist.
2)Tunnustamise kiitusega õppeaasta lõpus klassitunnistusel ettepaneku teeb klassijuhataja ja
kinnitab õppenõukogu.
6. Tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest».
1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega 2.–3.
klassi õpilasi, kellel on iga aine õpitulemustest 90%–100% kõrgtasemel ja kehaline kasvatus,
kunst, muusika ja käitumine vähemalt kesktasemel.
2) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega 4.–9.
klassi õpilasi, kelle õpitulemused on loov- ja oskusainetes ning kehalises kasvatuses
õppeaasta lõpus hinnataud vähemalt «hea» ja teiste õppeainete aastahinded ja eksamihinded on
«väga head», hinnang käitumisele ja hoolsusele on «eeskujulik» või «hea».

3) Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustatakse 10.–12. klassi õpilasi, kelle jooksva
aasta kehalise kasvatuse õpitulemused on omandatud vähemalt «hea» ja teiste õppeainete
kursusehinnete mõtteline keskmine on üldjuhul «väga hea» ja käitumine «hea». Erandjuhul
õpilast, kellel on kuni kaks mõttelist koondhinnet «hea» , kuid on oma õppimisse
maksimaalselt panustanud.
4) Õpilase tunnustamise kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» otsustab kooli õppenõukogu.
7.Tunnustamine kooli tänukirjaga õppeaasta lõpus.
1) Kooli tänukirjaga tunnustatakse maakonna olümpiaadide, viktoriinide, konkursside,
võistluste võitjaid (I–III koht);
2) 9. ja 12. klasside aktiivseid õpilasi, kes silmapaistva õppekavavälise töö ja/või
saavutustega olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel; isikliku eeskuju,
ühiskondliuk aktiivsuse, koolielu edendamisega on aidanud kaasa kooli hea maine loomisele
ja hoidmisele;
3) 2.-3. klassi õpilasi, kelle aasta lõpuks saavutatud õpitulemused igas aines on kesk- või
kõrgtasemel;
4) 4.–12. klassi õpilastele, kelle aastahinded on õppeaasta lõpul hinnatud «heaks» või «väga
heaks»;
5) Kooliaasta jooksul silmapaistva tegevuse ja/või teo eest;
6) Klassijuhataja, aineõpetaja, ringijuht jne. esitab õpilase tunnustamiseks direktorile kirjaliku
ettepaneku, mille alusel direktor koostab käskkirja tänukirja väljaandmise kohta. Otsus
kantakse Stuudiumi.
8.Tunnustamine kooli diplomiga.
Kooli olümpiaadide, viktoriinide, konkursside, võistluste võitjatele (I–III koht) võistluse
lõpus.
9. Tunnustamine kooli aukirjaga.
1) Kooli aukirjaga võidakse tunnustada põhikooli kiitusega lõpetanud õpilasi ja gümnaasiumi
medaliga lõpetanud õpilasi.
2) Kooli aukirjaga tunnustatakse vabariikliku tasemega võistlustel, konkurssidel ja
olümpiaadidel häid kohti (1.–10. koht) saavutanud õpilasi.
3)
Klassijuhataja, aineõpetaja, ringijuht esitab õpilase tunnustamiseks direktorile kirjaliku
ettepaneku, mille alusel direktor koostab aukirja väljaandmise kohta käskkirja.
10. Tunnustamine ainekiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
1) Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» võidakse tunnustada
kooliastme lõpus koolis väga häid õpitulemusi ja/või maakonna ainevõistlusel või olümpiaadil
väga häid õpitulemusi saavutanud õpilast;
2) Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamise ettepaneku teeb
aineõpetaja kooli õppenõukogule.
3) Õpilase tunnustamise kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines»
otsustab kooli õppenõukogu.
9. Tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”.

2) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.
11. Tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpus.
1) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne
on “väga hea”.
2) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel on kuni kahes õppeaines
kooliastmehinne vähemalt “hea” ja ülejäänud õppeainetes “väga hea”.
3) Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
12. Tunnustamine kooli tänukirjaga õpilase vanema(te)le.
1) Lõpuklassi õpilase vanema(id)t võidakse tunnustada kooli tänukirjaga põhikooli või
gümnaasiumi lõpuaktusel hea koostöö eest aastate lõikes.
2) Üleminekuklasside õpilaste vanema(id)t võidakse tunnustada õppeaasta lõpul.
3) 1. klassi vanemaid koostöö eest.
4) Kooli tänukirjaga kooli/klassielu edendamise, toetamise ja koostööprojektides osalemise
eest.
5) Ettepanekud õpilase ja tema vanema(te) tunnustamiseks teeb klassijuhataja või kooli
juhtkond.
13.Koostööpartnerite, sponsorite tunnustamine.
1) Kooli tänukiri
2) Kandmine kodulehele
3) Avaldamine ajalehes
14. Tunnustamine kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest.
1) Kooli tänukirjaga koolielu edendamise või kooli esindamise eest võidakse tunnustada
õpilast või õpilaste gruppi, kes on silma paistnud ühiskondliku aktiivsusega.
2). Ettepaneku kooli tänukirjaga tunnustamiseks koolielu edendamise või kooli esindamise
eest võivad teha õpetajad ja kooli juhtkond.
15. Tunnustamine kutsega direktori vastuvõtule.
1) Kõiki 1. klasside õpilasi väärtustamaks õppimist koolis;
2) Igal õppeaastal teeb direktor eraldi otsuse, keda ja mil viisil õpilastest tunnustatakse
kutsega direktori vastuvõtule või tänuüritusele.
16. Tunnustamine kooli kodulehel või Facebookis.
1) Õpilast võidakse tunnustada kooli kodulehel või Facebookis silmapaistvate tulemuste eest.
2) Õpilase tunnustamiseks kooli kodulehel teeb ettepaneku aineõpetaja, klassijuhataja või
kooli juhtkond.
17. Tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil,
esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne.
1) Õpilast võidakse tunnustada võimalusega osaleda ainealasel võistlusel, olümpiaadil,
esinemisvõimalusega kontserdil, aktusel, näitusel jne.
2) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja või kooli juhtkond.
18. Tunnustamine aunimetusega „PÜG aasta meessportlane“, „PÜG aasta
naissportlane“ , „ Aasta meespallimängija“, „ Aasta naispallimängija“, „ Aasta sportlik

õpetaja“, „Aasta vastupidavussportlane“ ja „ Aasta põhikooli sportlane“ otsustatakse
kehalise kasvatuse ainesektsiooni poolt.
19. Tunnustamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfondi ühekordse stipendiumiga.
1) Sihtasutus“ Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfond“ võib rahaliselt premeerida igal aastal
nii õpilasi kui ka haridustöötajaid stipendiumite ja preemiasummadega, rahaliste vahendite
olemasolul, sihtasutuse nõukogu otsusega.
2) Ettepaneku õpilase või töötaja tunnustamiseks stipendiumiga teeb Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi Toetusfondile kooli juhtkond, arvestades õpetajate ettepanekuid.
3) Tunnustatud õpilaste nimed avaldatakse kooli kodulehel.

20. Tunnustamine õpilasesinduse tänukirjaga õppeaasta lõpus.
1) Õpilasesinduse tänukirjaga võidakse tunnustatakse õppeaasta lõpus õpilast, kes on aasta
jooksul aktiivselt osalenud õpilasesinduse töös.
2) Õpilase tunnustamise otsustab õpilasesinduse liikmete ettepanekul õpilasesinduse
president.
21. Tunnustamine autahvlil või stendil.
1) Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajad.
2) Kiitusega klassi lõpetajad.
3) Aastaõpetajad.
22.Tunnustamine vastavalt konkursi „PÜG tunnustab“ juhendile.
Nominentide esitamise tähtaeg on 01. detsember, esitatakse kooli direktorile digitaalselt
vastaval blanketil aimar.arula@poltsamaa.edu.ee
1) Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, mis on mõjutanud kooli ja õpilaste
arengut ning tunnustada töötajaid, kelle tegevus ja eeskuju on
• enim positiivselt mõjutanud õpikeskkonda;
• võimaldanud õpilastel kogeda edu ja rõõmu;
• tõstnud PÜGi tuntust ja mainet;
• aidanud kaasa kooli arengule;
2) Konkursil on järgmised kategooriad: (*Kandidaadi puudumise korral jäetakse vastava kategooria
tunnustus omistamata; direktsioon võib vajadusel lisada üllatuskategooria).
• PÜGi Aasta Tegu/ PÜGi Aasta Saavutus
• PÜGi Aasta Tegija/ Kooli Maine Edendaja/Kujundaja
• PÜGi Aasta Sponsor
• PÜGi Aasta Koostööpartner
• PÜGi Aasta Algatus
• PÜGi Aasta Projekt/Üritus/Ettevõtmine
• PÜGi Aasta Digiõppija/ Digitaalse pädevuse arendaja
3) Konkursi eesmärk on tunnustada olulise tähtsusega tegu, mis on mõjutanud kooli ja
õpilaste arengut ning tunnustada inimesi, kelle tegevus ja eeskuju on
• enim positiivselt mõjutanud õpikeskkonda;
• võimaldanud õpilastel kogeda edu ja rõõmu;
• tõstnud PÜGi tuntust ja mainet;
• aidanud kaasa kooli arengule.

4) Konkursi põhimõte - kollektiivi igal liikmel on võimalus saada tunnustust.
•
PÜGi Aasta õpilane
•
PÜGi Aasta kooli maine kujundaja
•
PÜGi Aasta õpilasprojekt
•
PÜGi Aasta saavutus
•
PÜGi Aasta tegija

