LOO KESKKOOLI AUTASUDE STATUUT
1.

Üldsätted

1.1

Loo Keskkooli (edaspidi nimetatud kool) autasud on: medal, aukiri või tänukiri.

1.2

Kooli medal on kooli kõrgeim autasu.

1.3

Kooli autasu andmiseks võib esitada põhjendatud taotluse kooli õpetaja, ainesektsioonide
esimehed, kooli juhtkond, hoolekogu, õpilased, lapsevanemad, ametiühingu esindaja ja
kohaliku omavalitsuse (KOV) esindaja.

1.4

Kooli aukirja, tänukirja või tänukaardi taotlus esitatakse kooli direktorile hiljemalt
viis tööpäeva enne üleandmise päeva.

1.5

Kooli medali taotlus esitatakse direktorile hiljemalt 15 päeva enne üleandmise päeva.

1.6

Kooli medali, tänukirja, aukirja või tänukaardi andmise otsustab kooli direktsioon.

1.7

Kooli autasudel kasutatakse kooli logo kujutist.

1.8

Kooli õpetajatele ja õpilastele autasu andmise kinnitab direktor käskkirjaga. Kooli autasude
vormistamise korraldab ja sellealast arvestust peab kooli juhiabi-personalispetsialist.

1.9

Kooli autasude statuudi juurde kuulub lisa 1 „Loo Keskkooli pedagoogide tunnustamise
kord”, lisa 2 „Loo Keskkooli õpilaste tunnustamise kord” ja lisa 3 „Loo Keskkooli õpilaste
kiituskirja, kiituse ja medaliga tunnustamise kord“.

1.10

Kooli autasudele võib lisanduda eelarvevahendite olemasolul rahaline preemia, mille
otsustab kooli direktsioon.

2.

Medal

2.1

Kooli medal on kõrgeim autasu koolis, millega tunnustatakse hariduse, kasvatuse või
noortetöö valdkonnas töötava inimese suuri ja erilisi teeneid mainitud valdkondade
arendamisel koolis, KOVis, Eestis või maailmas.

2.2

Kooli medal antakse isikule, kes on sooritanud kooliga seotud väljapaistva teo (hoidnud ära
õnnetuse, tegutsenud kangelaslikult kriisisituatsioonis vms).

2.3

Kooli medaliga autasustatakse kooli aastapäeval või muul pidulikul üritusel.

2.4

Kooli medali annab üle kooli direktor või hoolekogu esimees.

2.5

Kooli medali esiküljel on kujundatud kooli logo ja tagaküljele kantakse medali saaja nimi,
teene ja aasta.

2.6

Kooli medali saaja kantakse kooli auraamatusse, medaliga võib kaasneda kingitus.

3.

Tänukiri

3.1

Kooli tänukirjaga tunnustatakse inimese, asutuse või organisatsiooni tegevust hariduse,
teaduse või noortetöö valdkonnas KOVi teenistuses:

3.2

Kooli tänukirjaga autasustamisel võib anda ka kingituse.
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3.3

Kooli tänukirjale kirjutab alla ja annab üle direktor või hoolekogu esimees.

4.

Aukiri

4.1

Kooli aukirjaga tunnustatakse õpilase silmapaistvaid tulemusi õppetöös või konkurssidel.

4.2

Kooli aukirjaga autasustamisel võib anda ka kingituse.

4.3

Kooli aukirjale kirjutab alla ja annab üle direktor või tema volitatud kooli esindaja.

5.

Diplom

5.1

Kooli diplomiga tunnustatakse õpilase silmapaistvaid tulemusi spordis.

5.2

Kooli diplomi autasustamisel võib anda ka kingituse.

5.3

Kooli diplomile kirjutab alla ja annab üle direktor või tema volitatud kooli esindaja.

6.

Tänukaart

6.1

Kooli tänukaardiga tunnustatakse lastevanemate tegevust hariduse ja kasvatuse valdkonnas.

6.2

Kooli tänukaardiga autasustamisel võib anda ka kingituse.

6.3

Kooli tänukaardile kirjutab alla ja annab üle direktor või tema volitatud esindaja.

7.

Lõppsätted

7.1

Loo Keskkooli autasude statuut kinnitatakse kooli hoolekogu ja direktori poolt.

7.2

Loo Keskkooli autasude statuuti muudetakse vastavalt vajadusele, kuid mitte rohkem kui
üks kord õppeaastas.
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LOO KESKKOOLI PEDAGOOGIDE TUNNUSTAMISE KORD
LISA 1
„Loo Keskkooli autasude statuut” juurde
Tegevus
Tunnustus
Aasta Õpetaja
Kooli medal, kooli aukiri
Õpilaste olümpiaadiks
ettevalmistamine ja
olümpiaadidele viimine
(maakond, vabariik).
Konkurssidel, ülevaatustel,
spordivõistlustel osalemine.
Klassiväline tegevus
aineõpetajatel, teemapäevad
koolis, nende läbiviimine,
ainenädalate ja ainepäevade
korraldamine – vähemalt
kooliastet haarav.
Üldsuse informeerimine
kooli maine tõstmise
eesmärgil
Kooli abistamise ja toetamise
eest tunnustada inimesi,
asutusi või organisatsioone
Klassijuhataja töö
tunnustamine
Ainesektsiooni esimeeste töö
Projektide juhtimine
Tööjuubel
Juubelisünnipäev

Tunnustamise aeg
Õpetajate päev

Kooli tänukiri,
maakonnas ja vabariigis
1.-10. koht - võimalusel
kingitus

Õppeaasta lõpuaktusel

Kooli tänukiri

Õppeaasta lõpuaktusel

Kooli tänukiri

Muudel tähtpäevadel

Kooli tänukiri

Õppeaasta lõpuaktusel

Kooli tänukiri
Kooli tänukiri
Kooli tänukiri
Kooli tänukiri

Õppeaasta lõpuaktusel
Peale projekti lõppemist
Õpetajate päev
Jooksvalt
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LOO KESKKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
LISA 2
„Loo Keskkooli autasude statuut” juurde
Õppetöö
Tunnustus
Eduka esinemise eest kohaliku
Direktori käskkiri
omavalitsuse (I koht),
Valla ajaleht
maakondlikel (I-III koht),
Tänukiri
vabariiklikel või
rahvusvahelistel olümpiaadidel,
konkurssidel, võistlustel,
näitustel jms (I-VI koht). NB!
Vajalik vähemalt 10 osalejat.
Gümnaasiumi kuld- või
Kooli medal
hõbemedaliga lõpetamine
Valla ajaleht
Aukiri
Gümnaasiumi lõpetanud
Tänukaart
õpilaste vanematele.
Põhikooli väga heade ja heade
Tänukaart
hinnetega lõpetanud õpilaste
vanematele.
2.-3. klassi õpilasel väga hea
Tänukiri
õppeedukus (trimestri hinnetes
ei tohi olla ühtegi „4“),
eeskujulik või hea käitumine
4.-6. klassi õpilasel hea või väga Tänukiri
hea (aastahinnetes ei tohi olla
ühtegi „4“) õppeedukus ning
eeskujulik või hea käitumine
7.-9. klassi õpilasel väga hea või Tänukiri
hea õppeedukus (trimestri
hinnetes ei tohi olla ühtegi „3“)
ning eeskujulik või hea
käitumine
10.-12. klassi õpilasel väga hea
Tänukiri
või hea õppeedukus

*

Tunnustamise aeg
Kohe,
parimate õpilaste vastuvõtt *

Gümnaasiumi lõpuaktus

Gümnaasiumi lõpuaktus
Põhikooli lõpuaktus

Parimate õpilaste vastuvõtt

Parimate õpilaste vastuvõtt

Parimate õpilaste vastuvõtt

Parimate õpilaste vastuvõtt

Loo Keskkooli hoolekogu ja direktsiooni korraldatud parimate õpilaste vastuvõtule õppeaasta
lõpul kutsutakse õpilane, kelle õppeedukus ja käitumine on vähemalt rahuldav (I kooliastmes peab
olema hea või väga hea, gümnaasiumiõpilasel kõik kursusehinded vähemalt rahuldavad). Erandi
otsustab laiendatud direktsioon, kes kinnitab parimate vastuvõtule kutsutute nimekirja.
Parimate õpilaste vastuvõtule kutsutakse õpilane koos vanematega.
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LOO KESKKOOLI ÕPILASTE KIITUSKIRJAGA, KIITUSE JA MEDALIGA
TUNNUSTAMISE KORD
LISA 3
„Loo Keskkooli autasude statuut” juurde

1.

Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
üksikus õppeaines“ tunnustamine

1.1

Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse alates 2. klassist õpilast, kes on klassi
lõpetanud hinnetega väga hea. Erandina on lubatud III kooliastmes üks „4“ ühes oskusaines.

1.2

Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustatakse
gümnaasiumiastme õpilast, kelle kooliastme kõik kursuse hinded on väga head.

1.3

Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustatakse põhikooli
lõpetajat, kelle kooliastme kõik kursuse hinded on väga head.

2.

Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine

2.1

Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi
lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on väga hea.

2.2

Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.

3.

Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

3.1

Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne
on väga hea.

3.2

Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on
kooliastmehinne vähemalt hea ja ülejäänud õppeainetes väga hea.

3.3

Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
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