
 

 Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilaste ja töötajate
tunnustamise kord 

1. Õpilaste tunnustamine. 
1.1 Lähtuvalt poolaasta õppetöö tulemustest tunnustatakse väga hea õppeedukusega õpilasi direktori
käskkirjaga. Käskkiri avaldatakse kooli infostendil. 
1.2 Lähtuvalt õppeaasta õppetöö tulemustest tunnustatakse väga hea õppeedukusega õpilasi direktori
käskkirjaga ja kiituskirjaga. 
1.3 Aastatöö väga headele tulemustele sooritanud õpilasi tunnustatakse õppeaasta lõpus  kiituskirjaga.
1.4 Linna ainealastel võistlustel kolme parema hulka ja vabariigi ainealastel võistlustel kümne parema
hulka tulnud õpilasi tunnustatakse iganädalastel infovahetundidel. 
1.5 Lähtudes haridus- ja teadusministri määrusest „Õpilaste tunnustamise kord” tunnustatakse õpilasi:
1.5.1 kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumi lõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne ja
kooli lõpueksamite hinded on „väga hea” ; 
1.5.2  hõbemedaliga  tunnustatakse  gümnaasiumilõpetajat,  kellel  kooliastmehinnete  ning  kooli
lõpueksamihinnete hulgas ei ole enam kui kaks „C” ja ülejäänud õppeainetes „A” ja „B”; 
1.5.3  kiituskirjaga  „Väga  hea  õppimise  eest”  tunnustatakse  V-VIII  klassi  lõpetamisel,  juhul  kui
õpilase aastahinded on „A” ja „B” ning kehaline kasvatus ja muusikaõpetus vähemalt „C”; 
1.5.4  kiituskirjaga  „Väga  hea  õppimise  eest”  tunnustatakse  õpilast  Tertia  ja  Secunda  klassi
lõpetamisel kui tema kursusehinded ei  ole madalamad kui „C” ning „A” ja „B” hulk moodustab
vähemalt 50% iga õppeaine kursusehinnetest; 
1.5.5  kiituskirjaga  „Väga  heade  tulemuste  eest  üksikutes  õppeainetes”  tunnustatakse  õpilast,  kes
konkreetses  õppeaines  on  saavutanud silmapaistvaid  tulemusi.  Ettepaneku õpilase  tunnustamiseks
teeb aineõpetaja; 
1.5.6  kiitusega  põhikooli  lõputunnistusega  tunnustatakse  põhikoolilõpetajat,  kelle  kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „A” ja „B” ning
käitumine „eeskujulik” või „hea”. 
1.6 Parimatele gümnaasiumi lõpetajatele omistatakse kooli aumärk. Vastava otsuse teeb gümnaasiumi
õppenõukogu,  arvestades lisaks  õpitulemustele  ka õpilase õppetöövälist  aktiivsust ja  panust  kooli
positiivse maine kujundamisel. 

2. Töötajate tunnustamine. 
2.1 Parimatele töötajatele omistatakse kooli aumärk ja nende nimed kantakse kooli auraamatusse.
Vastava otsuse teeb gümnaasiumi nõukogu. 
2.2 Iga õppeaasta lõpul valitakse parim töötaja – „Aasta Sütevakk”, keda autasustatakse keraamilise
meenega. Vastava otsuse teeb Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate Ühendus. 
2.3 Vastavalt eelarvest tulenevatele võimalustele makstakse kalendriaasta lõpus töötajatele preemiat.
Preemia määramisel arvestatakse õppealajuhataja ja õppetoolide juhatajate ettepanekutega. 


