Kinnitatud
Tallinna Laagna Gümnaasiumi direktori 16.03.2018
käskkirjaga nr 1-2/67
Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord
Tallinna Laagna Gümnaasium lähtub õpilaste tunnustamisel „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 57 ja „Tallinna Laagna Gümnaasiumi kodukorras“ p 11 sätestatust.
Õpilase tunnustamise eesmärk on toetada õpilaste aktiivset eluhoiakut ja eetilisi väärtushinnanguid ning innustada õpilasi edu saavutama. Tallinna Laagna Gümnaasium tunnustab õpilasi väga hea ja hea õppimise ning heaks eeskujuks olemise eest, saavutuste ja kooli väärika
esindamise eest olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, konverentsidel, projektides jne;
ühiskondliku aktiivsuse, ettevõtlikkuse, silmapaistva teo ning koolielu edendamise eest.
Tallinna Laagna Gümnaasium tunnustab õpilast järgnevalt:
1. Õpilase tunnustamine suulise kiitusega.
Individuaalse suulise kiituse või kiitusega klassi ees tunnustab kool õpilase personaalset
arengut, silmapaistvaid saavutusi, abivalmidust või väga head käitumist. Kiitmine on
koolitöö loomulikuks osaks ning suulise kiitusega võivad õpilast tunnustada kõik kooli
töötajad.
2. Õpilase tunnustamine kirjaliku kiitusega päevikus ja/või elektroonses õppeinfosüsteemis.
Kirjaliku kiitusega päevikus ja/või elektroonses õppeinfosüsteemis tunnustab kool õpilase häid õpitulemusi, püüdlikkust ning väga head käitumist ainetunnis. Õpilase tunnustamise päevikus ja/või elektroonses õppeinfosüsteemis otsustab aineõpetaja või klassijuhataja.
3. Õpilase kirjalik tunnustamine kooli kodulehel ja/või kooli elektroonsetes kanalites ning
infoekraanil.
Kool tunnustab õpilast kooli kodulehel ja/või kooli sotsiaalvõrgustikus ning infoekraanil
tema silmapaistvate saavutuste eest. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks kooli kodulehel
ja/või sotsiaalvõrgustikus ning infoekraanil teeb aineõpetaja, klassijuhataja, hoolekogu,
õpilasesindus. Tunnustamise otsustab kooli juhtkond.
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4. Õpilase tunnustamine direktori käskkirjaga.
Direktori käskkirjaga tunnustab kool õpilase väga häid tulemusi ja saavutusi. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks direktori käskkirjaga teeb klassijuhataja või aineõpetaja. Sellest tunnustamisest teavitamine toimub infoekraanil, õpilaskogunemistel ning elektroonse õppeinfosüsteemi kaudu informeerib klassijuhataja ka lapsevanemat/hooldajat.
5. Õpilase tunnustamine kooli tänukirjaga.
Tänukirjaga tunnustab kool õpilast koolielu edendamise või kooli esindamise eest. Õpilase tunnustamise kooli tänukirjaga otsustab aineõpetaja ja/või klassijuhataja ettepanekul kooli juhtkond.
6. Õpilase tunnustamine kooli kiituskirjaga.
Kiituskirjaga tunnustab kool õpilast väga heade tulemuste eest õppeainetes. Õpilase
tunnustamise kooli kiituskirjaga otsustab aineõpetaja ja/või klassijuhataja ettepanekul
kooli juhtkond.
7. Õpilase tunnustamine kiitusega õppeeaasta lõpus klassitunnistusel.
Kiitusega klassi lõputunnistusel tunnustab kool klassi lõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinne ja eksamihinne on “väga hea”. Erandiks võib
olla hinne “hea” ühes oskusaines (oskusained: muusikaõpetus, kehaline kasvatus, kunsti- ja tööõpetus). Õpilase kiitusega tunnustamise otsustab klassijuhataja ettepanekul
kooli õppenõukogu.
8. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustab kool õpilast, kellel kõigi lõputunnistusele
kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamite hinded on “väga hea”. Õpilase kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab klassijuhataja ettepanekul kooli
õppenõukogu.
9. Gümnaasiumilõpetaja tunnustamine kuld- või hõbemedaliga.
Kuldmedaliga tunnustab kool õpilast, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on „väga
hea”. Hõbemedaliga tunnustab kool õpilast, kellel on kuni kahes õppeaines kooliastme-
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hinne vähemalt „hea” ja ülejäänud õppeainetes „väga hea”. Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. Medaliga tunnustatud lõpetaja nime jäädvustab kool medalistide seinal ja fotoga autahvlil.
10. Õpilase tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile(Vt LISA)
11. Õpilase tunnustamine kutsega direktori pidulikule vastuvõtule.
Kutsega direktori pidulikule vastuvõtule tunnustab kool õpilasi väga hea õppimise ning
eeskujuks olemise eest, saavutuste ja kooli väärika esindamise eest olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, konverentsidel, projektides jne; ühiskondliku aktiivsuse, ettevõtlikkuse, silmapaistva teo ning koolielu edendamise eest, lähtuvalt tulemustest igal õppeaastal eraldi. Õpilase tunnustamise kutsega direktori pidulikule vastuvõtule otsustab
klassijuhataja ettepanekul kooli juhtkond. Direktori pidulik vastuvõtt toimub õppeaasta
lõpus.
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LISA
Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilaste aunimetuste statuut.
1. AUNIMETUSED TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUMI ÕPILASTELE
1.1. „AASTA TEGIJA“
1.2. „NOOR KULTUURITEGIJA“
1.3. „ TEGUS SPORDITEGELANE“
1.4. “AASTA TEGU”
1.1 STATUUT „TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUMI AASTA TEGIJA“
Eesmärk: Kool tunnustab õpilasi aktiivse, tulemusliku ja silmapaistva tegevuse eest koolielu arendamisel ja edendamisel.
Tallinna Laagna Gümnaasiumi aasta tegija on:
● ettevõtlik;
● toredate ja uudsete ettevõtmiste algataja ja korraldaja;
● koolielu arendaja;
● aktiivne õpilaste esindaja;
● avatud ja loominguline;
● heade koostööoskustega;
● aktiivne meeskonnatöös;
● vastutustundlik ja abivalmis;
● iseseisev ja julge;
● tähelepanelik ja toetav;
● eeskujuks teistele.
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1.2 STATUUT „TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUMI NOOR KULTUURITEGIJA“
Eesmärk: Kool tunnustab õpilasi aktiivse loomingulise tegevuse eest kooli- ja klassivälises tegevuses või mõnes kultuurivaldkonnas.
Tallinna Laagna Gümnaasiumi noor kultuuritegija on:
● loominguline;
● aktiivne tegutseja kooli kunsti-, muusika-, näitlemise vm loomingulises valdkonnas;
● esindanud kooli linna või vabariiklikel konkurssidel, näitustel jm;
● tegus üritustel osaleja ja organiseerija;
● heade koostööoskustega;
● vastutustundlik ja abivalmis.
1.3 STATUUT „TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUMI TEGUS SPORDITEGELNE“
Eesmärk: Kool tunnustab õpilast eriliste teenete eest sportlike tulemuste saavutamisel
ja kooli spordielu edendamisel.
Tallinna Laagna Gümnaasiumi tegus sporditegelane on:
● sportlik;
● tervislike eluviisidega;
● aktiivne ja tulemuslik sportlane;
● osaleb koolispordis;
● tegus kohtunik või spordivõistluste ja -ürituste organiseerija;
● heade koostööoskustega;
● eeskujuks teistele.
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1.4 STATUUT „TALLINNA LAAGNA GÜMNAASIUMI AASTA TEGU“
Eesmärk: Kool tunnustab õpilast või õpilaste rühma silmapaistva teo, tegevuse, saavutuse
või kooli esindamise eest.
Tallinna Laagna Gümnaasiumi aasta teo õpilased on:
● algatusvõimelised;
● ettevõtlikud ja tulemuslikud;
● koolielu arendajad;
● avatud ja loomingulised;
● heade koostööoskustega;
● aktiivsed meeskonnatöös;
● vastutustundlikud ja abivalmid;
● tähelepanelikud ja toetavad;
● eeskujuks teistele.
2. KANDIDAATIDE ESITAMINE
2.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks võivad teha kõik koolipere liikmed, sh vilistlased ja lapsevanemad.
2.2. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis õpilase tegevust ja saavutusi
ning võimaluse ja vajaduse korral lisada viiteid, linke jt lisamaterjale. Ettepanekusse
lisatakse ka taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.
2.3. Taotluste esitamise tähtaeg on 02. aprill.
2.4. Taotluse võib saata e-posti aadressile või esitada kooli kodulehel asuva elektroonilise
vormi teel.
3. ÕPILASE TUNNUSTUSE OTSUSTAMINE
3.1. Kandidaate hindab 5-liikmeline komisjon, mille koosseisu kuuluvad kooli personali
liikmed, kooli juhtkonna esindaja(d), õpilasesinduse ning hoolekogu esindaja.
3.2. Komisjon hindab taotluste sisukust, mitte allkirjade arvu või ühe kandidaadi toetuseks esitatud taotluste arvu.
3.3. Vajaduse ja põhjendatuse korral võib tunnustuse välja anda samale õpilasele järjestikustel õppeaastatel tema õpingutulemuste ning saavutuste eest.
3.4. Valituks osutub kandidaat, kes kogus komisjonilt enim hääli (sh. e- hääled).
3.5. Sobivate kandidaatide puudumisel võib jätta aunimetuse omistamata.
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4. TUNNUSTUSE ÜLEANDMINE JA KAJASTAMINE
4.1. Aunimetus kuulutatakse välja ja antakse kätte koolis pidulikul üritusel.
4.2. Tunnustuse saaja nimi koos selgitusega avaldatakse kooli kodulehel ja sotsiaalvõrgustikus, infoekraanil ning võimalusel Lasnamäe Linnaosavalitsuse lehes.
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