
Õpilaste tunnustamise kord 
 
Eduka õppimise eest võib gümnaasiumiõpilast tunnustada järgmiselt: 

1) kuldmedal gümnaasiumi lõpetamisel;  

2) hõbemedal gümnaasiumi lõpetamisel;  

3) kiituskiri „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“;  

4) kiituskiri „Hea ainetundja“; 

5) Räpina Ühisgümnaasiumi tänukaart;  

5) Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse tänukaart;  

6) õpilase kandmine Räpina Ühisgümnaasiumi auraamatusse.  

 

1. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine  
 
1.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete 

kooliastmehinne on „väga hea“, koolieksamihinne „väga hea” ning uurimistöö eest saadud 

hinne „väga hea”. 

1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel on kuni kahes õppeaines 

kooliastmehinne vähemalt „hea“, ülejäänud õppeainetes „väga hea“, koolieksamihinne „väga 

hea” ning uurimistöö eest saadud hinne „väga hea”. 

1.3. Otsuse kuld- ja hõbemedaliga autasustamise kohta teeb kooli õppenõukogu. 

 

2. Kiituskirjaga tunnustamine 
 
X –XI klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea 

õppimise eest”, kui tema kohustuslikes ja valikõppeainetes on üle poole (ühe õppeaine 

paarisarvu kursusehinnete korral vähemalt pool) kursusehinnetest „väga head”, teised 

kursusehinded „head“, 11. klassis uurimistöö eest saadud hinne „väga hea“. Ettepaneku 

õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja. 

 
3. 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. Nendes õppeainetes 

on üle poole (ühe õppeaine paarisarvu kursusehinnete korral vähemalt pool) kursusehinnetest 

„väga head“, teised kursusehinded selles õppeaines on „head“. 

 

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.  

 

 

5. Räpina Ühisgümnaasiumi ja Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse 
tänukaardiga tunnustamine 
 
15.1. Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse tänukaardiga tunnustatakse õppeaasta 

lõpus gümnaasiumiõpilasi, kelle kursusehinded on „head“ ja „väga head“. 

15.2 Räpina Ühisgümnaasiumi tänukaardiga tunnustatakse õppeaasta lõpus 

gümnaasiumiõpilaste vanemaid, kelle laste kursusehinded on „head“ ja „väga head“. 

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

 

1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilane;  

2) üleriigilisel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel I koha 

või meistritiitli saavutanud õpilane;  

3) rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel auhinnalise 

koha või meistritiitli saavutanud õpilane; 

4) üleriigiliste või rahvusvaheliste organisatsioonide juhtkonda kuulunud õpilane.  

 


