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Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 

õppijate tunnustamise kord 

 

I Üldsätted 

1. Eduka õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest võib põhikooli ja gümnaasiumi õpilast 

õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel tunnustada järgmiselt: 

1.1. kuldmedal – gümnaasiumi lõpetamisel; 

1.2. hõbemedal – gümnaasiumi lõpetamisel; 

1.3. aukiri „Väga hea õppimise eest“; 

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

1.5. kiitusega lõputunnistus põhikooli lõpetamisel; 

1.6. tänukiri. 

 

II Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine 

2.1. kuldmedali saab 12. klassi õpilane, kellel on kõigis õppeainetes kooliastme ja koolieksami 

hinne „5“; 

2.2. kuldmedalit taotlevale 12. klassi õpilasele võib õppenõukogu anda võimaluse enne 

eksamiperioodi algust parandada 10. ja 11. klassi aastahinnet ühes õppeaines; 

2.3. hõbemedali saab 12. klassi õpilane, kelle lõputunnistusel on kuni kahes õppeaines 

kooliastme hinne vähemalt „4“ ja ülejäänud õppeainetes „5“; 

2.4. otsuse kuld- ja hõbemedaliga autasustamise kohta teeb kooli õppenõukogu; 

2.5. kuld- ja hõbemedalite saamiseks esitab kool vastava taotluse Haridus- ja 

Teadusministeeriumile. 

 

III Aukirjaga tunnustamine 

8. ja 10.-11. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsuses aukirjaga „Väga hea 

õppimise eest“, kui tal on kuni kahes õppeaines aastahinne vähemalt „4“ ja teiste õppeainete 

aastahinded „5“, käitumine „eeskujulik“ või „hea“. Ettepaneku õppija tunnustamiseks teeb 

klassijuhataja. 

 



 

IV Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ tunnustamine 

Kiituskirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel 9. ja 12. klassi õpilasi, kes on 

saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 8. ja 

9. klassis ning 10., 11. ja 12.  klassis on „5“, nende õppeainete lõpueksami hinne 12. klassis ja 

koolieksami hinne 12. klassis on „5“. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. 

 

V Kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmine 

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

kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes aasta ja eksami hinne „5“ 

ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“. 

 

VI Tänukirjaga tunnustamine 

Tänukirjaga autasustatakse kooli õppenõukogu otsusel õppijat, kes on osutanud abi kooli 

ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, samuti eduka töö eest kooli maine kujundamisel.  

 

 


