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Leisi Keskkooli töötajate ja õpilaste tunnustamise kord
Üldsätted
1. Leisi Keskkooli tunnustussüsteemi eesmärgiks on läbimõeldud tähelepanu osutamine
kohusetundliku ja tulemusliku töö eest. Tunnustust võib avaldada kas suuliselt, kollektiivi
ees esiletõstmisega või kindlaks määratud statuudiga vormis (käskkiri, tänukiri,
lisapuhkus, rahaline preemia, mälestusese).
2. Tunnustamise kord jõustub direktori käskkirjaga kinnitamise hetkest.
Kooli tunnustusmeetmed töötajate tunnustamiseks
3. Töötajate tunnustamisel määratleb tunnustamissüsteem järgmised vormid:
3.1.Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine:
3.1.1. maakondlikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilase
juhendamise eest;
3.1.2. koolisisese ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest.
3.2.Töötaja esitamine Leisi valla, Saare Maavalitsuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi auja tänukirja saamiseks:
3.2.1. Leisi Keskkooli töötaja juubelisünnipäeva (50, 55, 60 jne.) puhul;
3.2.2. Leisi Keskkooli töötaja tööjuubeli puhul, kui on töötanud Leisi Keskkoolis 25, 30,
35 jne. aastat;
3.2.3. Leisi Keskkoolis pensionile jäämise puhul;
3.3.Õpetajate õnnitlemine Õpetajate Lehes juubeli puhul (alates 50. juubelist);
3.4.Vallavanema vastuvõtt õpetajate päeval.
3.5.Rahalise preemia määramise alused:
3.5.1. maakondliku ürituse eduka läbiviimise eest;
3.5.2. vabariiklikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilase
juhendamise eest;
3.5.3. aineõpetajale, kelle õpilased saavutasid riigieksamil Leisi Keskkoolile vastavas
koolitüübis vabariigi keskmisest kõrgema tulemuse;
3.5.4. ülekoolilise ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest;
3.5.5. kooli mainet edendava tegevuse eest maakondlikul, vabariiklikul või
rahvusvahelisel tasandil;
3.5.6. silmapaistva tegevuse eest koolisiseste tasemetööde, konkursside, olümpiaadide,
õppekäikude vms eest;
3.5.7. lapsevanemate ja õpilaste ettepanekute või vastavate rahulolu-uuringute alusel;
3.6.Mälestusese:
3.6.1. töötaja tööjuubeli puhul, kes on töötanud Leisi Keskkoolis 25, 30, 35 jne. aastat;
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3.6.2. antakse töötajale pensionile jäämise puhul.
4. Ettepanekuid töötaja tunnustamiseks võivad teha kõik huvipooled: õpilased,
lapsevanemad, hoolekogu, koolipidaja, kooli töötajad.
5. Töötaja tunnustamise otsustab kooli direktor.
Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks
6. Õpilastele avaldatakse tunnustust järgnevalt:
6.1.Suuline kiitus;
6.2.Kirjalik märge e-kooli ja õpilaspäevikusse;
6.3.Direktori käskkiri;
6.4.Tänukiri;
6.5.Kiituskiri;
6.6.Mälestusese (kinkekaart või meene);
6.7.Kandmine autahvlile;
6.8.Hõbemedal;
6.9.Kuldmedal;
6.10. Vallavanema vastuvõtt õpilastele ja lapsevanematele EV aastapäeval.
7. Suulise kiituse või kirjaliku märke võib teha iga koolitöötaja.
8. Iga veerandi lõpus avaldatakse tunnustust direktori käskkirjaga väga hästi või hästi
õppivatele õpilastele, kelle käitumine on vähemalt hea. Tunnustust direktori käskkirjaga
avaldatakse aineõpetaja või klassijuhataja kirjaliku ettepaneku alusel.
9. Direktori käskkirjaga avaldatakse tunnustust õpilastele, kes on edukalt esindanud kooli
maakonna või vabariiklikel õpilasüritustel (aineolümpiaadid, konkursid, võistlused).
10. Tänukirjaga avaldatakse tunnustust hästi õppivatele ning eeskujulikult ja hästi käituvatele
õpilastele kaks korda õppeaasta jooksul (Eesti Vabariigi aastapäeva- ja õppeaasta
lõpuaktusel). Tänukirjaga võib avaldada tunnustust ka parimatele ainetundjatele
aineõpetaja ettepanekul.
11. Kiituskirjaga avaldatakse tunnustust väga hästi õppivatele ning eeskujulikult käituvatele
õpilastele õppeaasta lõpus. Kiituskirja saamiseks peavad kõik õppeained olema “5” (vaid
üks järgnevatest ainetest võib olla “4”: muusika- või kunstiõpetus või kehaline kasvatus).
Kiituskirjaga võib tunnustada ka õpilast, kes kehalises kasvatuses kuulub erigruppi.
Kiituskirja võib saada ka väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes. Ettepaneku
õpilase kiituskirjaga tunnustamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
12. Otsuse tänu- ja kiituskirjaga tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.
13. Kiitusega lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega sellele IX klassi lõpetajale, kellel
on kõikides lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne “5” ning
käitumine “eeskujulik”.
14. Mälestusesemega võib tunnustada kiituskirja saanud õpilast või õpilasi, kes on edukalt
esindanud kooli maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel või
spordivõistlustel.
15. Väga hästi ja hästi õppivate õpilaste nimed ja pildid kantakse kaks korda õppeaasta
jooksul autahvlile.
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16. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete
kooliastmehinne on „väga hea“.
17. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on
kooliastmehinne vähemalt „hea“ ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“.
18. Otsuse kuld- või hõbemedaliga autasustamise kohta teeb õppenõukogu.
19. Kuld- või hõbemedalit taotlevale õpilasele võib õppenõukogu anda võimaluse enne
eksamiperioodi algust parandada kooliastmehinnet ühes õppeaines.
20. Õppeaasta lõpuaktusel tunnustatakse õpilasi kinkekaardi või meenega:
20.1. Kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetaja - kinkekaart;
20.2. Põhikooli kiituskirjaga lõpetaja - kinkekaart;
20.3. Maakonna aineolümpiaadi esimesed kuus kohta - kinkekaart;
20.4. Põhikooli või gümnaasiumi väga hästi või hästi õppinud lõpetajale - kinkekaart;
20.5. Maakonna või vabariiklike võistluste I-III koht – kinkekaart;
20.6. I-VI klassi läbi aasta viieline õpilane saab osaleda tasuta preemiareisil;
20.7. VII-VIII klassi väga hästi õppivatele õpilastele ja X-XI klassi väga hästi või hästi
õppivatele õpilastele – kinkekaart või meene;
20.8. Aasta sportlane – karikas;
20.9. Vabariigi meistrivõistlustel auhinnalisele kohale tulnud sportlane – meene;
21. Eesti Vabariigi aastapäeva ja õppeaastalõpuaktusel premeeritakse õpilast lisaks tänukirjale
veel:
21.1. 300 g šokolaad - väga hästi õppivale õpilasele, I–IV klassi kolme parimat lugejat;
21.2. 100 g šokolaad - väga hästi või hästi õppivale õpilasele.
Lastevanemate ja kooli toetajate tunnustamine
22. Tänukiri lastevanematele:
22.1. Lapse väga hea õppimise eest:
22.1.1. õppeaasta esimesel poolaastal Eesti Vabariigi aastapäeval;
22.1.2. õppeaasta lõpus lõpuaktusel;
22.1.3. põhikooli või gümnaasiumi lõpuaktusel.
23. Tänukiri kooli toetajatele:
23.1. isikule, ettevõttele või ühendusele koolile osutatud abi ja toetuse eest.
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