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TALLINNA JUUDI KOOLI ÕPILASTE, ÕPEALAJUHATAJA, ÕPETAJATE JA PERSONALI
TUNNUSTAMISE KORD

1.ÜLDSÄTTED
Tallinna Juudi Kooli õpilaste tunnustamise korra aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 57,
Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ ning
koolis kokkulepitud põhimõtted.

2.TUNNUSTAMISE PÕHIMÕTTED

2.1. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine
2.1.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi gümnaasiumi lõputunnistusele
kantavate õppeainete kooliastmehinne on "väga hea".
2.1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi gümnaasiumi lõputunnistusele
kantavate õppeainete kooliastmehinne on “väga hea” ning kuni kahes õppeaines “hea”.
2.1.3.Otsuse õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise kohta teeb kooli õppenõukogu.

2.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine
2.2.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”.
2.2.2. Otsuse põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise kohta teeb
õppenõukogu.

2.3. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine
2.3.1. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 1.- 9. klassi lõpetajat, kelle hinnangud
ja aastahinded on “väga hea”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
10.-11. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”, kui talle tuleks panna
aastahinded ja need oleks „väga hea”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
2.3.2. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel on
kasutatud hinnangut “arvestatud”.
2.3.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

2.3.4. Otsuse õpilase kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.

2.4. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine
2.4.1. Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse ainekiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest» 12.
klassi õpilast, kelle kursusehinded õppeaine(te)s on 10., 11. ja 12. klassis „väga head”. Ülejäänud
õppeainetes on edasijõudmine vähemalt rahuldav.
2.4.2. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” võib tunnustada ka ühes või
mitmes õppeaines eriti silma paistnud 1.-12. klassi õpilast.
2.4.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
2.4.4. Otsuse õpilase ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamise
kohta teeb õppenõukogu.

2.5. Direktori käskkirjalise kiitusega tunnustamine
2.5.1.Kiitust avaldatakse käskkirjaga.
2.5.2. Esildise kiituse avaldamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
2.5.3.Õpilast kiidetakse:
- hea ja väga hea õppeedukuse eest õppeveerandi lõpus;
- I- IX koha saavutamisel piirkondlikul aineolümpiaadil;
- vabariiklikul olümpiaadil osalemise eest.

2.6. Tunnustamine direktori vastuvõttule kutsumisega
2.6.1. Direktori vastuvõtt korraldatakse üks kord aastas, kevadel.
2.6.2. Väljapaistvaid õpilasi ja nende vanemaid tunnustatakse direktori vastuvõtule kutsumisega.
2.6.3. Ettepaneku direktori vastuvõtule kutsumiseks teevad aineõpetajad, klassijuhatajad või
ringijuhid.
2.6.4. Otsuse õpilaste ja nende vanemate direktori vastuvõtule kutsumiseks teeb direktor.

2.7. Muud tunnustamise võimalused
2.7.1. Õpilasi võidakse vastavalt võimalustele tunnustada veel:
- tänukirjaga;
- meenega;

- hinnalise kingitusega.
2.7.1. Väga hea õppitulemuste eest, väga hea tulemuste eest Judaica ainetes, aktiivse osalimese
Judaica ainete projektides tunnustatakse Mihhail Beilinsoni preemiaga. Tunnustamise ettepanek teeb
Juudi ainete sektsioon ja TJK Hoolekogu. Premeeritakse XII ja IX klassi õpilased.

3. ÕPEALAJUHATAJA, ÕPETAJATE JA PERSONALI TUNNUSTAMINE
3.1. Õpealajuhataja, õpetajat ja personal tunnustatakse aljärgnevalt:
- kiitus avaldamisega käskkirjas;
- kiituskirjaga;
- tänukirjaga;
- meenega;
- hinnalise kingitusega;
3.2. Pikkaajalise kohusetundliku töö eest Tallinna Juudi Koolis tunnustatakse Mihhail Beilinsoni
preemiaga. Tunnustuse ettepanek teeb Juudi ainete sektsioon ja TJK Hoolekogu.

