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Õpilaste tunnustamise kord 
 
Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest võib põhikooliõpilast tunnustada 

järgmiselt: 

1.kiituskiri „Väga hea õppimise eest“;  

2.kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“;  

3.kiituskiri „Hea ainetundja“; 

4.kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel;  

5. Räpina Ühisgümnaasiumi tänukaart;  

6. Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse tänukaart;  

7. õpilase kandmine Räpina Ühisgümnaasiumi auraamatusse.  

 

1. Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ tunnustamine  
 
1.–8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea õppimise 

eest“, kui tema kohustuslike ja valikõppeainete tunnistusel olevad aastahinded on “väga head“, 

kõik trimestrihinded „head“ või „väga head“ ja käitumine „eeskujulik“ või „hea“. Ettepaneku 

õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. Kiituskiri ei välista „Hea ainetundja“ kiituskirja 

väljaandmist. 

 

2. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ 

tunnustamine 

 
Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ tunnustatakse kõikide klasside 

õpilasi, kui nad on saavutanud häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete 

aastahinne on “väga hea” või „hea“. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.  

 

3. Kiituskirjaga „Hea ainetundja“ tunnustamine 

Kiituskirjaga „Hea ainetundja“ tunnustatakse kõikide klasside õpilasi, kes on edukalt osalenud 

erinevatel maakondlikel või vabariiklikel olümpiaadidel, konkursside ja võistlustel.  Ettepaneku 

õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.  

 

 

4. Räpina Ühisgümnaasiumi ja Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse 

tänukaardiga tunnustamine 

 
1. Õpilasesinduse tänukaardiga tunnustatakse õppeaasta lõpus Räpina Ühisgümnaasiumi 1.–9. 

klassi õpilasi, kelle tunnistusel on kõikide trimestrite hinded „head“ ja „väga head“ ning käitumine 

“eeskujulik” või “hea”. 
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2. Räpina Ühisgümnaasiumi tänukaardiga tunnustatakse õppeaasta lõpus nende 1.–9. klassi 

õpilaste vanemaid, kelle laste tunnistusel on kõikide trimestrite hinded „head“ ja „väga head“ 

ning käitumine “eeskujulik” või “hea”. 

 

5. Kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmine  

 

Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilasele, kellel 

on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta- ja eksamihinne „väga hea“ 

ning käitumine “eeskujulik”. 

 
6. Õpilase kandmine Räpina Ühisgümnaasiumi auraamatusse 
 
Räpina Ühisgümnaasiumi auraamatusse kantakse: 

1. üleriigilisel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel I koha või meistritiitli 

saavutanud õpilane; 

2. rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel auhinnalise koha või 

meistritiitli saavutanud õpilane;  

3.  üleriigiliste või rahvusvaheliste organisatsioonide juhtkonda kuulunud õpilane.  

 

 


