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Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord 
 

I. Üldsätted 
 

1. Õpilast tunnustatakse ja tänatakse: 
 

 heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös; 

 klassi või kooli eduka esindamise eest väljaspool kooli; 

 aktiivse klassi- ja koolivälise tegevuse eest; 

 silmapaistva heateo eest. 
 

2. Õpilase tunnustamise ja tänamise meetodid: 
 

 kooli tänukirjaga; 

 preemiareisiga; 

 direktori käskkirjaga; 

 kuld- ja hõbemedaliga; 

 õppimises edukate ja ühiskondlikult aktiivsete õpilaste vastuvõtt õppeaasta lõpul. 
 

II. Õpilaste tunnustamise kord 
 

Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja ja/või aineõpetaja. 
 

3. Kooli tänukirjaga tunnustamine  

 Kooli tänukirjaga tunnustatakse õpilast, kes on saavutanud 1. – 10. koha. 

 Kooli tänukirjaga tunnustatakse 2. – 12. klassi õpilast kes on saavutanud väga häid ja 

häid tulemusi antud õppeaastal kõigis õppeainetes. Kõigi õppeainete aastahinded on 

„5“.  
 

4. Preemiareisiga tunnustamine 

 Preemiasõit koolivaheajal korraldatakse õppetöös ja olümpiaadidel silmapaistvaid 

tulemusi näidanud aktiivsetele õpilastele. 

 Esildise preemiasõidule lubamise kohta teeb klassijuhataja, lõpliku nimekirja kinnitab 

kooli direktor. 
 

5. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine. 

 Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustatakse 1. – 12. klassi õpilast 

õppeperioodi lõpul. 

 Kiituskirjaga tunnustamise otsustab kooli direktor käskkirjaga klassijuhatajate, 

aineõpetajate või teiste kooli töötajate ettepanekul. 
 

6. Kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

 Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on 

„väga hea“. 

 Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli 

õppenõukogu. 
 

7. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine  

 Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete 

kooliastmehinne on „väga hea“. 

 Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on 

kooliastmehinne vähemalt „hea“ ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“.  

 Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu. 
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8. Kooli direktori vastuvõtt 

 Vastuvõtule õppeaasta lõpul kutsutakse õppimises edukad ja ühiskondlikult aktiivsed 

õpilased ja nende vanemad. 

 Ettepaneku vastuvõtule kutsumiseks teevad aastahinnete alusel klassijuhatajad.  

 Vastuvõtule kutsutute nimekirja koostab õppejuht koos kasvatusjuhiga. 


