
Valga Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord 

 

Valga Gümnaasium lähtub õpilaste tunnustamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ §57 ja 

„Valga Gümnaasiumi kodukorras“ p 10 sätestatust. 

 

1. Valga Gümnaasiumis on õpilase eduka õppetöö ja saavutuste tunnustamiseks 

järgmised võimalused: 

1.1. Õpilase tunnustamine suulise kiitusega. 

Suulise kiitusega tunnustatakse õpilase arengut, tema saavutusi ning väga head 

käitumist. Kiitmine on koolitöö loomulikuks osaks ning suulise kiitusega võivad õpilast 

tunnustada kõik kooli töötajad. 

1.2. Õpilase tunnustamine kirjaliku kiitusega elektroonses õppeinfosüsteemis. 

Kirjaliku kiitusega elektroonses õppeinfosüsteemis tunnustatakse õpilase häid 

õpitulemusi, püüdlikkust ning väga head käitumist ainetunnis. Õpilase tunnustamise 

elektroonses õppeinfosüsteemis otsustab aineõpetaja või klassijuhataja. 

1.3. Õpilase kirjalik tunnustamine kooli kodulehel ja/või kooli Facebooki lehel. 

Õpilast tunnustatakse kooli kodulehel ja/või kooli Facebooki lehel tema silmapaistvate 

saavutuste eest. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kooli kodulehel ja/või kooli 

Facebooki lehel teeb aineõpetaja, klassijuhataja, kooli juhtkond, huvijuht või 

õpilasesindus. 

1.4. Õpilase tunnustamine direktori käskkirjaga. 

Direktori käskkirjaga tunnustatakse õpilase väga häid tulemusi ja saavutusi. Ettepaneku 

õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja või aineõpetaja. 

1.5. Gümnaasiumilõpetaja tunnustamine kuld- või hõbemedaliga. 

Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete 

kooliastmehinne on „väga hea”. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, 

kellel on kuni kahes õppeaines kooliastmehinne vähemalt „hea” ja ülejäänud 

õppeainetes „väga hea”. Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli 

õppenõukogu. 

1.6. Gümnaasiumilõpetaja tunnustamine kooli kiituskirjaga ja/või meenega „Väga hea 

õppimise eest“ õppeaines, mille kooliastmehinne on „väga hea“. 

Gümnaasiumilõpetaja tunnustamise kooli kiituskirjaga ja/või meenega „Väga hea 

õppimise eest“ õppeaines, mille kooliastme hinne on „väga hea“, otsustab klassijuhataja 

ettepanekul kooli juhtkond. 



1.7. Õpilase tunnustamine kooli kiituskirjaga ja/või meenega „Väga hea õppimise eest“ või 

„Väga hea ja hea õppimise eest“ õppeaasta lõpus. 

Õpilase tunnustamise kooli kiituskirjaga ja/või meenega „Väga hea õppimise eest“ või 

„Väga hea ja hea õppimise eest“ õppeaasta lõpus otsustab klassijuhataja ettepanekul 

kooli juhtkond.  

1.8. Õpilase tunnustamine kooli kiituskirjaga ja/või meenega „Väga heade tulemuste eest 

üksikus õppeaines“ õppeaasta lõpus. 

Õpilase tunnustamise kooli kiituskirjaga ja/või meenega „Väga heade tulemuste eest 

üksikus õppeaines“ otsustab aineõpetaja ettepanekul kooli juhtkond.  

1.9. Õpilase tunnustamine kooli tänukirjaga ja/või meenega „Eduka esinemise eest ainealasel 

olümpiaadil“ ning „Eduka esinemise eest spordivõistlusel“. 

Õpilase tunnustamise kooli tänukirjaga ja/või meenega „Eduka esinemise eest 

ainealasel olümpiaadil“ ning „Eduka esinemise eest spordivõistlusel“ otsustab 

aineõpetaja ettepanekul kooli juhtkond. 

1.10. Õpilase tunnustamine kutsega kooli tänuüritusele kooli sünnipäeval ja/või õppeaasta 

lõpus. 

Kutsega kooli tänuüritusele tunnustatakse õpilast, kes on osalenud aktiivselt koolielu 

edendamisel ja kooli esindamisel erinevatel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel. 

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kutsega kooli tänuüritusele teeb klassijuhataja, 

aineõpetaja, huvijuht, õpilasesindus või kooli juhtkond. 

1.11. Õpilase perekonna tunnustamine kooli tänukirjaga ja/või kutsega kooli tänuüritusele 

väga hea koostöö ja õpilase toetamise eest. 

Õpilase perekonda võidakse tunnustada kooli tänukirjaga ja/või kutsega kooli 

tänuüritusele väga hea koostöö ja õpilase toetamise eest aastate lõikes. Ettepaneku 

õpilase perekonna tunnustamiseks teeb klassijuhataja, aineõpetaja, huvijuht, 

õpilasesindus või kooli juhtkond. 

1.12. Õpilase tunnustamine võimalusega osaleda ainealasel olümpiaadil, võistlusel, konkursil 

või esinemisvõimalusega aktusel, kontserdil vm üritusel. 

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja, klassijuhataja, huvijuht, 

õpilasesindus või kooli juhtkond. 

 

2. Valga Gümnaasiumis väärtustatakse õpilaste aktiivset ning ettevõtlikku tegutsemist. 

2.1. Õpilasi, kes on igapäevaelus koostöö- ja abivalmid, aktiivsed osalema kooli 

huvitegevuses, võtavad osa kooli arendustegevustest, osalevad konkurssidel, võistlustel 



ja teistel sündmustel, aitavad ise sündmusi korraldada, tegutsevad aktiivsete kodanike 

ning ühiskonnaliikmetena, tunnustatakse kaks korda õppeaastas: kooli sünnipäeval ja 

õppeaasta lõpus. 

2.2. Õpilase aktiivse, tulemusliku ja silmapaistva tegevuse tunnustamiseks koolielu 

eestvedamisel ja edendamisel on järgmised võimalused: 

2.2.1. Õpilase tunnustamine kooli tänukirja ja/või meenega koolielu edendamise ja/või 

kooli esindamise eest kooli sünnipäeval ja/või õppeaasta lõpus. 

2.2.2. Õpilase tunnustamine kutsega kooli tänuüritusele kooli sünnipäeval ja/või 

õppeaasta lõpus. 

2.2.3. Õpilasesindusse kuuluva õpilase tunnustamine õpilasesinduse tänukirja ja/või 

meenega õppeaasta lõpus. 

2.2.4. Õpilase tunnustamine Aasta Õppuri või muu nimetusega õppeaasta lõpus. 

2.3. Õpilaste aktiivsuse, saavutuste, tulemusliku ja silmapaistva tegevuse ülestähendamise 

eest vastutab Valga Gümnaasiumi õpilasesindus, kes peab selleks vastavat nimekirja, 

kuhu kogutakse informatsiooni terve õppeaasta vältel, tehes selleks koostööd kooli 

juhtkonna, õpetajate ja teiste huvigruppidega. 

2.4. Õpilaskandidaatide esitamine tunnustamiseks on avatud kõigile: õpetajatele, õpilastele, 

juhendajatele, kooli koostööpartneritele, lapsevanematele, kogukonnaliikmetele. 

Õpilaskandidaate saab tunnustamiseks esitada kaks korda õppeaastas juhtkonna poolt 

määratud ajal ja vormis. 

2.5. Õpilased, keda tunnustatakse aktiivse, tulemusliku ja silmapaistva tegevuse eest koolielu 

eestvedamisel ja edendamisel, valib välja kooli juhtkond koostöös õpetajate ning õpilaste 

esindajatega juhtkonnale esitatud ettepanekute ning õpilasesinduse nimekirja alusel. 

 


