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Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste ja lastevanemate tunnustamise kord  

 

1. Üldosa  

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

1.2 Õpilase tunnustamine 

1.2.1 Tunnustus „Silmapaistev õpilane“  

1.2.2 Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“ 

1.2.3 Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ 

1.2.4 Kuldmedal gümnaasiumi lõpetamisel 

1.2.5 Hõbemedal gümnaasiumi lõpetamisel 

1.2.6 „JG Aasta Abituriendi“ tiitel 

1.2.7 Aukiri või Tunnustuskiri vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus 1.-15. koha saavutamise 

eest  

1.3 Lapsevanema tunnustamine 

 

1.3.1 Tänukiri „Tubli lapse kasvatamise eest“ 

2. Tunnustus „Silmapaistev õpilane“ 

2.1 Eesmärk on tunnustada õpilaste tulemuslikkust enda arendamisel. Ettepanekuid kandidaatide 

esitamiseks saavad teha kõik Jõhvi Gümnaasiumi töötajad. 

 

2.2 Ettepanekud iga lennu õpilaste kohta kaardistab vastava lennu juhendaja üks kord aastas 

aprillikuu lõpuks ning esitab ettepanekud juhtkonnale hiljemalt maikuu esimeseks 

kolmapäevaks. Õpilasi tunnustatakse juhtkonna otsusel. Motiveeritud õpilaste auhind 

realiseeritakse mai- või juunikuus viimaseks õppepäevaks. 

 

2.3 Silmapaistev õpilane vastab kolmele või enamale alljärgnevale kriteeriumile: 

2.3.1 Kolm või enam aineõpetajat on andnud soovituse õpilast tunnustada. 

2.3.2 Õpilane on aktiivselt silma paistnud tunnivälistes tegevustes korraldaja ja/või 

kaastegevana. 

2.3.3 Õpilane on esindanud kooli edukalt olümpiaadi(de)l: pääsenud vabariiklikusse 

lõppvooru ja/või saavutanud piirkondlikus voorus koha esikolmikus. 



2.3.4 Õpilane on esindanud kooli edukalt konkursil/võistlusel. Juhtkond märgib ära esile 

tõstetud esinemised. 

2.3.5 Õpilane on oma käitumise ning suhtumisega kaaslastesse ja kooli teistele eeskujuks. 

2.3.6 Õpilane on teinud silmapaistva heateo. 

3. Kiituskirjaga tunnustamine 

3.1 Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse kooli 12. lennu õpilasi, kelle tunnistusel 

on kõik kursusehinded (sh uurimistöö/praktilise töö hinne ja v.a koolieksami hinne) „väga 

head“ või „head“ ning kelle käitumishinne on „eeskujulik“ või „hea“. Ettepaneku kiituskirjaga 

tunnustamiseks teeb lennujuhendaja. 

 

3.2 Kiituskiri „Väga hea õppimise eest“ antakse 12. lennu õpilasele kooli õppenõukogu otsusega 

kooli lõpuaktusel. 

 

3.3 Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ antakse õppenõukogu otsusega 12. 

lennu õpilastele, kelle kooliastmehinne antud õppeaines on „väga hea“ ja 10.-12. klassi 

kursusehinded antud õppeaines on „väga head“ või „väga head“ ja „head“ ning kes on osalenud 

selles õppeaines koolisisestel ja maakondlikel/vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, 

võistlustel, üritustel gümnaasiumiperioodi jooksul. Ülejäänud õppeainetes on edasijõudmine 

vähemalt „rahuldav“. Ettepaneku kiituse avaldamiseks teeb aineõpetaja. 

 

3.4 Kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ antakse 12. lennu õpilasele kooli 

õppenõukogu otsusega kooli lõpuaktusel. 

4. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine 

4.1 Kuldmedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega gümnaasiumi lõpetajat, kelle kõigi 

õppeainete kooliastmehinne (sh uurimistöö/praktilise töö hinne ja v.a koolieksami hinne)  on 

"väga hea" ning käitumine "eeskujulik" või "hea". 

 

4.2 Hõbemedaliga tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusega gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni 

kahes õppeaines on kooliastmehinne (sh uurimistöö/praktilise töö hinne ja v.a koolieksami 

hinne)  vähemalt "hea" ja ülejäänud õppeainetes "väga hea" ning käitumine "eeskujulik" või 

"hea". 

5. „JG Aasta Abiturient“ tiitel 

5.1 Aasta Abituriendi tiitel omistatakse õppenõukogu otsusel abituriendile, kes on positiivse 

ellusuhtumisega ning tegelenud aktiivselt kooli hea maine kujundamisel. Aunimetusega 

kaasneb aukiri ja meene. 

 

5.2 Aasta Abituriendi nimi avalikustatakse ning aukiri ja meene antakse üle kooli lõpuaktusel. 

  



6. Aukiri või Tunnustuskiri vabariikliku olümpiaadi lõppvoorus 1.-15. koha saavutamise 

eest  

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

4.-15. koha saavutanud õpilasele omistatakse õpilasele õppenõukogu otsusega. Ettepaneku 

autkirja/tunnustuskirjaga tunnustamiseks teeb vastava aine aineõpetaja. 

6.2 10.-11. klasside õpilastele antakse aukiri/tunnustuskiri üle viimasel koolipäeval toimuval 

aktusel, 12. klasside õpilastele antakse aukiri/tunnustuskiri üle kooli lõpuaktusel. 

7. Lastevanemate tunnustamine tänukirjaga 

7.1 Tänukiri „Tubli lapse kasvatamise eest“ antakse 12. lennu õpilase lapsevanemale/hooldajale 

kooli lõpuaktusel.  


