LISA 3.
KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUMI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
Järve Gümnaasiumi õpilast tunnustatakse:
- Õpilast tulemuslikkuse eest õppetöös ja ka tunniväliselt, osavõttude eest
konkurssidest, olümpiaadidest ja võistlustest;
-

Lapsevanemat lapse hea kasvatamise ja Koolile osutatud abi eest direktori
piduliku vastuvõtuga.

3.1 Väga hea ja hea õppimise eest:
3.1.1 kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetamisel;
3.1.2 hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetamisel;
3.1.3 kiituskirjaga väga hea õppeedukuse eest;
3.1.4 kiituskirjaga väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes;
3.1.5 kiitusega lõputunnistusega põhikooli lõpetamisel;
3.1.6 kiidukirjaga hea õppeedukuse eest;
3.1.7 vastuvõtuga linnavalitsuses, maakonnas;
3.1.8 rahalise preemiaga;
3.1.9 meenega;
3.1.10 õpilase fotoga autahvlil (sh käitumine „hea“ või „väga hea“);
3.1.11 teatega elektroonilises auraamatus Kooli kodulehel;
3.1.12 õpetaja kirjaliku kiitusega õpilaspäevikus või Stuudiumis ;
3.1.13 Kooli lipu kandmise ja assisteerimisega.
3.2 Osalemise eest Kooli, linna ja maakonna aineolümpiaadidel ning sportlikel
võistlustel (I-III koht):
3.2.1 tänukirjaga;
3.2.2 ekskursiooni/väljasõiduga;
3.2.3 meenetega;
3.2.4 õpetaja kirjaliku kiitusega Stuudiumis.
3.3 Üleriigilistel ja rahvusvahelistel üritustel, konkurssidel ära märgitud tööde
eest
3.3.1 tänukirjaga;
3.3.2 ekskursiooni/väljasõiduga;
3.3.3 tänukirjaga lapsevanemale;
3.3.4 õpetaja kirjaliku kiitusega Stuudiumis;
3.3.5 märkega elektroonilises auraamatus Kooli kodulehel.
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3.4 Ülelinnaliste ja vabariiklike projektide ettevalmistamise eest:
3.4.1 tänukirjaga;
3.4.2 õpetaja kirjaliku kiitusega Stuudiumis;
3.4.3 meenega.
3.5 Aktiivse osalemise eest ülekoolilistel üritustel, õpilasesinduses:
3.5.1 tänukirjaga;
3.5.2 õpetaja kirjaliku kiitusega Stuudiumis;
3.5.3 meenega.

3.6 Kool tunnustab:
3.6.1 õpilast kirjaliku kiitusega hoolsa töö eest tunnis ja tunniväliselt, osavõttude eest
konkurssidest, olümpiaadidest ja võistlustest;
3.6.2 lapsevanemat lapse hea kasvatamise ja Koolile osutatud abi eest direktori
piduliku vastuvõtuga.
3.7 Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine:
3.7.1 Kuldmedali saab 12. klassi õpilane, kellel on kõigis õppeainetes kooliastmehinne
"5" ja käitumine eeskujulik või hea;
3.7.2 Hõbemedali saab 12. klassi õpilane, kelle lõputunnistusel on kooliastmehinded
"5" ja kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne "4" ning käitumine eeskujulik või hea;
3.8.3 Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab Kooli õppenõukogu.
3.8 Kiituskiri väga hea õppeedukuse eest antakse kõikide klasside õpilastele
Kooli õppenõukogu otsusel:
3.8.1 Õpilasele, kellel on ühes oskusaines (muusikaõpetuses, kunstiõpetuses või
kehalises kasvatuses) aastahinne „4“ ja teistes õppeainetes aastahinne „5", käitumine
eeskujulik või hea. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
3.9 Kiituskiri väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines 9. või 12. klassi
õpilastele Kooli õppenõukogu otsusel:
3.9.1 Õpilasele, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines.
Nende õppeainete aastahinne 8. ja 9. klassis ning kooliastmehinne gümnaasiumis on
„5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine on vähemalt rahuldav. Ettepaneku õpilase
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tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
3.10 Kiitusega põhikooli lõputunnistus:
3.10.1 Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on "5"
ning käitumine eeskujulik või hea.
3.11 Kooli tänukiri:
3.11.1 Õpilasele, kes on oma saavutustega ülekooliliselt silma paistnud.
3.12 Direktori käskkiri:
3.12.1 Edukad tulemused olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel ja muudel sarnastel
üritustel.
3.13 Direktori pidulik vastuvõtt:
3.13.1 Olümpiaadidel ja võistlustel osalejad;
3.13.2 Edukad ja aktiivsed õppurid, edukad sportlased.

3.14 Kooli lipu kandmine ja assisteerimine:
3.14.1 Hästi ja väga hästi õppivad 11. ja 12. klassi õpilased.

3.15 Kodulehel olevasse elektroonilisse auraamatusse kantakse saavutused
juhtkonna otsuse alusel ükskord õppeaastas.
3.16 Õpilase foto autahvlil
3.16.1 Põhikooli õpilaste õpitulemused vaadatakse üle ja autahvlit uuendatakse iga
trimestri lõpus. Gümnaasiumiõpilaste õpitulemused vaadatakse üle ja autahvlit
uuendatakse iga õppeaasta 1. septembril ja 1. veebruaril. Autahvlil on
3.16.1.1 2.- 3. klassi õpilane, kellel on trimestrihinne kõikides õppeainetes „5" või „A“
(arvestatud) ja käitumine eeskujulik või hea. Ettepaneku 1. klassi õpilase
tunnustamiseks teeb klassijuhataja;
3.16.1.2 4.- 9. klassi õpilane, kellel on trimestrihinne kõikides õppeainetes „5“ või „A“
(arvestatud) ning üks oskusainetest (muusika-

või

kunstiõpetuse või

kehalise

kasvatuse hinne) on „4“ ja käitumine eeskujulik või hea;
3.16.1.3 Gümnaasiumi õpilane, kellel on kursusehinne kõikides õppeainetes „4“ ja „5"
või

„A“

(arvestatud)

ning

käitumine eeskujulik või hea.
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