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KEILA KOOLI STATSIONAARSE ÕPPE ÕPILASTE TUNNUSTAMISE
TINGIMUSED JA KORD
Tunnis
•

Õpetaja suulised kiidusõnad ja ergutused

•

Õpetaja kirjalik kiitus õpilaspäevikus või e-päevikus

Infoteleris


Kiitus

eduka

esinemise

eest

olümpiaadidel,

konkurssidel,

näitustel,

spordivõistlustel, õpilasüritustel ja mujal

Infominutites
•

Tänukirjad või diplomid klassi- ja tunnivälises tegevuses osalemise eest
Diplom A4 antakse 1.-3. koha eest koolisisestel võistlustel/konkurssidel/olümpiaadidel
jmt
Tänukiri A5 antakse osalemise eest võistlustel/konkurssidel/olümpiaadidel jmt

•

Kiituskirjaga „Väga hea õpipingutuse eest“ tunnustatakse õpilasi ( kuni kolm õpilast
ühe lennu peale), kelle ühe trimestri keskmine hinne on kõige enam tõusnud võrreldes
eelneva trimestri keskmise hindega. Ettepaneku tunnustamiseks teeb klassijuhataja
koostöös aineõpetajatega.

Õppeaasta lõpuaktusel
•

Kiituskiri „Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 3.-11. klasside (3.-8.klassi ja 10.11.klassi)

õpilasi.

Õpilast

tunnustatakse

klassijuhataja

ettepanekul

koostöös

aineõpetajatega kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga, kui tema õppeainete
aastahinded on „5“ või on üks „4“ ja tema käitumine on „eeskujulik“ (I, II ja III
kooliastme õpilasel ka „hea“). 8. klassis on arvestuses ka üleminekueksami hinne.

10. ja 11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“, kui tema
kõigi kursuste hinnete aritmeetiline keskmine on 4,8 või rohkem (10. klassis on
arvestuses ka üleminekueksami hinne) ning tema käitumine on „eeskujulik“ või „hea“.
•

Kiituskiri

„Väga

heade

tulemuste

eest

üksikutes

ainetes“

tunnustatakse

klassijuhataja ettepanekul koostöös aineõpetajatega kooli õppenõukogu otsusel 9. ja
12. klassi õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines.
Nende õppeainete aastahinded 8. ja 9. klassis on „5“ ning nende õppeainete
lõpueksami hinne 9. klassis on „5“ ja esindanud kooli selles aines maakondlikul või
vabariiklikul tasemel
viimases kooliastmes. Nende õppeainete 10., 11. ja 12. klassi kursusehinnete
aritmeetiline keskmine on 4,8 või rohkem. Ülejäänud õppeainetes peab edasijõudmine
olema vähemalt „rahuldav“ ning sooritatud loovtöö või uurimistöö.
•

Kuldmedaliga

tunnustatakse

gümnaasiumilõpetajat,

kelle

kõigi

õppeainete

kooliastmehinne on „5“. Kuldmedalit taotlevale 12. klassi õpilasele võib õppenõukogu
anda võimaluse enne eksamiperioodi algust parandada X või XI klassi kursusehinnet
ühes õppeaines.
•

Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on
kooliastmehinne vähemalt „4“ ja ülejäänud õppeainetes „5“. Hõbemedalit taotlevale
12. klassi õpilasele võib õppenõukogu anda võimaluse enne eksamiperioodi algust
parandada X või XI klassi kursusehinnet ühes õppeaines.

•

Kooli teenetemärgiga tunnustatakse gümnaasiumi lõpetajat vastavalt „Keila Kooli
teenetemärgi statuudile“.

Direktori vastuvõtt õppeaasta lõpus
Ettepaneku vastuvõtule kutsumiseks teeb klassijuhataja, kes arvestab aineõpetajate, huvijuhi,
klassiõpilaste arvamusi ja õpilase õppetöövälist aktiivsust. Klassist esitatakse kuni kaks
õpilast, kellel pole tunnistusel olnud ühtegi kahte, pole õppeaasta vältel antud kirjalikku
noomitust direktori käskkirja vormis, käitumise hinne on vähemalt hea.

