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Jõhvi Gümnaasiumi koolipere tunnustamise kord     

  

1. Üldosa    

1.1 Tunnustamise korra aluseks on haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrus nr 37.   

 

2. Õpilaste tunnustamise viisid  

2.1 Tunnustus osalemise eest võistlustel/konkurssidel/olümpiaadidel  

2.1.1 Eesmärk on tunnustada õpilast tubli osalemise eest aineolümpiaadil, konkursil, 

võistlusel, klassi- ja koolivälises tegevuses ning spordis.  

2.1.2 Vastava ainevaldkonna töötaja (õpilase juhendaja) märgib tunnustust vääriva õpilase 

tulemuse vastavasse infokorjetabelisse. Tunnustuse pälvinud õpilaste saavutused on 

avalikustatud Jõhvi Gümnaasiumi kodulehel olevas rubriigis “Tunnustused: 

Silmapaistev Arhitekt.”  

2.1.3 Õpilasi tunnustatakse kaks korda õppeaastas:  

2.1.3.1 JG10-12 õpilaste I poolaasta tulemused: Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel;  

2.1.3.2 JG12 õpilaste II poolaasta tulemused: JG12 lõpukella aktusel;  

2.1.3.3 JG10-11 õpilaste II poolaasta tulemused: JG10-11 kooliaasta lõpuaktusel.  

2.2 Tunnustus „Silmapaistev õpilane“   

2.2.1 Eesmärk on tunnustada õpilaste tulemuslikkust enda arendamisel.   

2.2.2 Jõhvi Gümnaasiumi töötajad märgivad oma ettepanekud vastavasse infokorjetabelisse 

juhtivmentori/lennujuhendajate määratud tähtajaks iga õppeaasta II poolaastal.   



2.2.3 Juhtivmentor/lennujuhendaja kontrollib laekunud ettepanekute vastavust 

tunnustamise kriteeriumidele (p 2.2.4) ning esitab laiendatud juhtkonnale ettepaneku 

kriteeriumidele vastavate õpilaste tunnustamiseks:  

2.2.3.1 JG10-11 juhtivmentor/lennujuhendaja esitab juhtkonnale ettepanekud 

hiljemalt kaks nädalat enne JG10-11 kooliaasta lõpuaktust;  

2.2.3.2 JG12 juhtivmentor/lennujuhendaja esitab juhtkonnale ettepanekud hiljemalt 

kaks nädalat enne JG12 lõpukella aktust.  

2.2.4 Tunnustuse pälvib laiendatud juhtkonna otsusel õpilane, kes vastab kolmele või 

enamale alljärgnevale kriteeriumile:  

  

Kriteerium 1  Kriteerium 2  Kriteerium 3  Kriteerium 4  Kriteerium 5  Kriteerium 6  

Õpilane  on  

aktiivselt 

silma 

paistnud 

tunnivälistes 

tegevustes 

korraldaja 

ja/või 

kaastegevana  

Õpilane 

 on 

esindanud kooli 

edukalt 

olümpiaadi(de)l: 

pääsenud 

vabariiklikusse 

lõppvooru ja/või 

saavutanud 

piirkondlikus  

voorus  koha  

esikolmikus  

Õpilane  on  

esindanud 

kooli edukalt 

konkursil/ 

võistlusel/ 

projektis.  

Õpilane on 

oma käitumise 

ning 
suhtumisega   

õppetöösse 

teistele 

eeskujuks.  

Õpilane  on  

teinud 

silmapaistva 

heateo.  

Õpilane  on  

esindanud kooli 

edukalt 

koolivälisel  

üritusel, 

panustanud kooli 

positiivsesse 

mainekuvandisse.  

  

2.2.5 JG10-11 õpilasi tunnustatakse JG10-11 kooliaasta lõpuaktusel, JG12 õpilasi 

tunnustatakse JG12 lõpukella aktusel.   

2.2.6 “Silmapaistvat õpilast” tunnustatakse rinnamärgi või meenega.  

   

2.3 Kiitus- ja aukirjaga tunnustamine  

  

2.3.1 Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“ antakse õppenõukogu otsusega JG12 õpilasele, 

kelle tunnistusel on kõik kooliastmehinded (sh uurimistöö/praktilise töö hinne ja 

koolieksami hinne) „väga head“ või „head“ ning kelle käitumishinne on „eeskujulik“ 

või „hea“. Ettepaneku kiituskirjaga tunnustamiseks teeb õppenõukogule 

mentor/lennujuhendaja.   

2.3.1.1 Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“ antakse JG12 õpilasele üle                       

gümnaasiumi lõpuaktusel.  

  

2.3.2 Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ antakse õppenõukogu 

otsusega JG12 õpilasele, kelle kooliastmehinne antud õppeaines on „väga hea“ ja kellel 

on vastavas õppeaines üle poolte 10.-12. klassi kursusehinnetest “väga head” ning 

ülejäänud kursusehinded on “head” ja kes on silmapaistvaid kohti saavutanud vastava 



aine olümpiaadidel, võistlustel või konkurssidel. Teistes õppeainetes on 

kooliastmehinded vähemalt „rahuldavad“. Ettepaneku kiituskirjaga tunnustamiseks 

teeb õppenõukogule aineõpetaja.   

2.3.2.1 Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ antakse JG12 

õpilasele üle gümnaasiumi lõpuaktusel.   

  

2.3.3 Aukiri “Suurepärase õppimise eest” antakse õppenõukogu otsusega JG12 õpilasele, 

kellel on gümnaasiumis õppimise ajal kõik kursusehinded (sh uurimistöö/praktilise töö 

hinne ja koolieksami hinne) “väga head” ning kelle käitumishinne on „eeskujulik“ või 

„hea“. Ettepaneku aukirjaga tunnustamiseks teeb õppenõukogule 

mentor/lennujuhendaja.   

2.3.3.1 Aukiri „Suurepärase õppimise eest“ antakse JG12 õpilasele üle gümnaasiumi 

lõpuaktusel.  

  

2.4 Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine   

 

2.4.1 Kuldmedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega gümnaasiumi lõpetajat, kelle 

kõigi õppeainete kooliastmehinne (sh uurimistöö/praktilise töö hinne ja koolieksami 

hinne) on "väga hea" ning käitumine "eeskujulik" või "hea".   

2.4.2 Hõbemedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega gümnaasiumilõpetajat, 

kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne (sh uurimistöö/praktilise töö hinne ja 

koolieksami hinne)  vähemalt "hea" ja ülejäänud õppeainetes "väga hea" ning 

käitumine "eeskujulik" või "hea". 

2.4.3 Ettepaneku õpilase medaliga tunnustamiseks teeb õppenõukogule mentor / 

lennujuhendaja.  

2.4.4 Medal antakse õpilasele üle gümnaasiumi lõpuaktusel.  

  

2.5 “Aasta Abiturient“ tiitel   

 

2.5.1 Aasta Abituriendi tiitel omistatakse õppenõukogu otsusel maksimaalselt kahele 

abituriendile, kes on positiivse ellusuhtumisega ning tegelenud aktiivselt kooli 

hea maine kujundamisega. Aunimetusega kaasneb aukiri ja klaasist meene.   

2.5.2 Aasta Abituriendi nimi avalikustatakse gümnaasiumi lõpuaktusel.  

     

2.6 Au- või tunnustuskiri vabariikliku olümpiaadi* lõppvoorus 1.-15. koha saavutamise eest    

 

2.6.1 Aukiri vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus 1.-3. koha saavutanud õpilasele ja 

Tunnustuskiri 4.-15. koha saavutanud õpilasele omistatakse õpilasele õppenõukogu 



otsusega. Ettepaneku aukirja/tunnustuskirjaga tunnustamiseks teeb vastava aine 

aineõpetaja.   

2.6.2 JG10-12 õpilasele antakse aukiri/tunnustuskiri üle direktori vastuvõtul.  

  

2.7 Kutse direktori vastuvõtule  

  

2.7.1 Direktori vastuvõtule kutsutakse JG10-12 õpilane,   

2.7.1.1 kelle kursusehinded on õppeaasta jooksul olnud “väga head”/”arvestatud”;   

2.7.1.2 kes on saavutanud vabariiklikul olümpiaadil 1.-15. koha.    

2.7.2 Direktori vastuvõtt toimub üldjuhul juunikuu esimeses pooles.  

2.7.3 Direktori vastuvõtul tänatakse õpilast meene või kingitusega.  

 

2.8 Kutse Eesti Vabariigi Presidendi ning Haridus- ja Teadusministri pidulikule vastuvõtule 

 

2.8.1 Vastuvõtu kutse saajate arvu määrab Haridus- ja Teadusministeerium. 

2.8.2 Koolist saab kutse JG12 õpilane, kes vastab nii statuudile kui ka alljärgnevale ühele 

või mitmele koolisisesele kriteeriumile: 

2.8.2.1 õppenõukogu on tunnustanud õpilast Aukirjaga "Suurepärase õppimise eest"; 

2.8.2.2 õppenõukogu on tunnustanud õpilast kuldmedaliga; 

2.8.2.3 õppenõukogu on tunnustanud õpilast kuldmedali ja "Aasta Abituriendi" tiitliga; 

2.8.3 ettepaneku, kellele kutsed väljastada, esitab mentor/lennujuhendaja juhtkonnale 5. 

juuniks. 

 

3. Lastevanemate tunnustamise viisid   

 

3.1 Tänukiri „Tubli lapse kasvatamise eest“ antakse JG12 õpilase lapsevanemale gümnaasiumi 

lõpuaktusel.   

3.2 Tänukiri “Südamega tehtud töö eest hoolekogus” antakse JG12 lapsevanemate esindajatele 

hoolekogus gümnaasiumi lõpuaktusel.  

3.3 Tänukiri “Väärika panuse eest koolielu edendamisel” antakse JG12 lapsevanemale 

gümnaasiumi lõpuaktusel.   

  

4. Töötajate tunnustamise viisid  

 

4.1 Tunnustamine lillede, kingituse või muu meenega   

  

4.1.1 Lillede, kingituse või muu meenega tunnustatakse töötajat tööle asumisel, juubelil, 

kõrgkooli lõpetamisel, tööjuubelil, abiellumisel, lapse sünni puhul, tema juhatatava 

klassi lõpetamisel ja/või pensionile jäämisel.   

4.1.2 Tunnustus antakse üle kooliüritusel või muul koosviibimisel.  



  

4.2 Tunnustamine tiitliga “Aasta kolleeg”  

  

4.2.1 Tiitliga “Aasta kolleeg” tunnustatakse Jõhvi Gümnaasiumi töötajat, kes on töötajate 

hinnangul õppeaasta jooksul märkimisväärselt panustanud kooliellu, eeskujuks ja 

heaks partneriks kolleegidele, oma tegevusega mõjutab kooli positiivset 

mainekuvandit.  

4.2.2 Tunnustusega kaasneb meene või kingitus, mis antakse üle juunikuus toimuval 

väljasõidul või koosviibimisel.   

4.2.3 Tiitli pälvinut ei saa esitada nominendiks järgneval viiel aastal.  

  

4.3 Töötaja esitamine riiklike või piirkondlike autasude saamiseks  

  

4.3.1 Esildise töötaja tunnustamiseks teeb kooli juhtkond lähtuvalt konkursi statuudist ning 

kaasates valimis- ja otsustamisprotsessi koolipere töötajaid.   

  

4.4 Tunnustus eduka juhendamise eest  

  

4.4.1 Koolipere töötajat tunnustatakse eduka juhendamise eest olümpiaadil, konkursil või 

võistlusel Eesti vabariigi aastapäeval ja kooliaasta lõpuaktusel.  

   

4.5 Kutse direktori vastuvõtule  

  

4.5.1 Direktori vastuvõtule kutsutakse koolitöötaja, kelle õpilane on edukalt esinenud 

vabariiklikul olümpiaadil ja saavutanud seal 1.-15. koha.   

  

4.6 Ühisüritus   

  

4.6.1 Kõiki kooli töötajaid tunnustatakse ühisürituste korraldamisega: õpetajate päeva 

tähistamine, pidulik jõuluüritus, seminar koos väljasõiduga ja muud ühisüritused.  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
* Olümpiaadisüsteem:  

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/eesti-olumpiaadid 

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/rahvusvahelised-olumpiaadid  

https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadisusteem/eesti-olumpiaadid
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/rahvusvahelised-olumpiaadid

