Kinnitatud direktori
14.06.2018. käskkirjaga nr 1-5/35

Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilaste ja lastevanemate tunnustamise kord.
I Õpilase tunnustamine
1.1. kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest"
1.1.1. Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustatakse 2.-8. klassi õpilasi, kelle
tunnistusel on kõik aastahinded "väga head" (oskusainetes: kehalises kasvatuses,
kunstis, tööõpetuses või muusikas võib olla "hea") ning kelle käitumishinne on
"hea". Ettepaneku kiituskirjaga tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
1.1.2. Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustatakse 9. klassi õpilasi, kelle
tunnistusel on kõik aastahinded "väga head", käitumishinne „hea“ ja põhikooli
lõpueksamite hinded „head“ ja/või „väga head“.
1.1.3. Kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" tunnustatakse 10.-12. klassi õpilasi, kelle
tunnistusel on kõik kursusehinded "väga head" või „head” ning kelle käitumishinne
on "hea". Ettepaneku kiituskirjaga tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
1.1.4. Kiituskiri "Väga hea õppimise eest" antakse 2.-8. klassi ja 10.-11. klassi õpilastele
kooli õppenõukogu otsusega õppeaasta lõpuaktusel.
1.1.5. Kiituskiri "Väga hea õppimise eest" antakse õppenõukogu otsusega 9. ja 12. klassi
õpilastele kooli lõpuaktustel.
2.1. Kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines"
2.1.1.

Ainealane kiituskiri "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" antakse
õppenõukogu otsusega 9. klassi ja 12. klassi õpilastele, kelle 7.-9. klassi
aastahinded või 10.-12. klassi kursusehinded antud õppeaines on “head“ ja "väga
head"

ning

kes

on

osalenud

selles

õppeaines

koolisisestel

ja

piirkondlikel/vabariiklikel olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, üritustel
põhikooli- või gümnaasiumiperioodi jooksul. Ülejäänud õppeainetes on
edasijõudmine vähemalt "rahuldav". Ettepaneku kiituse avaldamiseks teeb
aineõpetaja.
2.1.2.

Ainealane kiituskiri "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines" antakse 9.
ja 12. klassi õpilastele kooli lõpuaktusel.
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3.1.kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetamisel
3.1.1.

Kuldmedaliga

tunnustatakse

gümnaasiumilõpetajat,

kellel

on

kõik

kooliastmehinded „väga head“.
3.1.2.

Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel on kuni kahes
õppeaines kooliastmehinne „hea“ ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“.

3.1.3. Gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli
õppenõukogu.
4.1.kiitusega põhikooli lõputunnistusel
4.1.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse kooli õppenõukogu otsusega 9. klassi
õpilasele, kellel on kõikides põhikooli lõputunnistusele kantavates õppeainetes
aasta- ja eksamihinne "5" ning käitumine „hea“.
5.1. direktori

käskkirjaga kooli

tulemusliku

esindamise

eest

piirkondlikel,

vabariiklikel ja rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, viktoriinidel, konkurssidel
ja spordivõistlustel
5.1.1. Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust õpilastele, kes on tulemuslikult
esindanud

kooli

maakondlikel/vabariiklikel

olümpiaadidel,

võistlustel,

konkurssidel ja viktoriinidel. Ettepaneku õpilaste tunnustamiseks direktori
käskkirjaga teeb aineõpetaja/õpilaste juhendaja.
5.1.2. Direktori käskkiri õpilaste tunnustamiseks kooli eduka esindamise eest
avalikustatakse kooli stendil ja saadetakse õpilase vanematele/hooldajale ning
sellekohane teave avaldatakse kooli veebilehel.
6.1. pildi ja nime autahvlile kandmisega väga heade õpitulemuste eest
6.1.1. Kooli autahvlile kantakse eelmisel õppeaastal kiituskirja saanud õpilaste fotod
ja nimed klassijuhataja ettepanekul. Kooli autahvlit uuendatakse üks kord aastas.

7.1. JWG Aasta Abituriendi tiitliga
7.1.1. Aasta Abituriendi tiitel omistatakse õppenõukogu otsusel abituriendile, kes on
positiivse ellusuhtumisega ning tegelenud aktiivselt

kooli

hea maine

kujundamisel. Aunimetusega kaasneb graveeritud mälestusese.
7.1.2. Aasta Abituriendi nimi avalikustatakse ning mälestusese antakse üle kooli
lõpuaktusel.
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8.1. Kooli tänukirjaga ja kutsumisega Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänuõhtule
Tänuõhtule kutsutakse õpilane, kes on:
8.1.1. kooli

esindades

saavutanud

silmapaistvaid

tulemusi

rahvusvahelisel,

vabariiklikul või piirkondlikul olümpiaadil, konkursil, võistlusel jne. 9. ja 12.
klassi õpilasi tunnustatakse koolilõpuaktusel. Vastuvõtule kutsutakse õpilased,
kes on piirkondlikul olümpiaadil, viktoriinil, konkursil, võistlusel saavutanud 1.15. koha või on silmapaistvalt esinenud vabariiklikul olümpiaadil, konkursil,
viktoriinil, võistlusel või kes on silmapaistvalt kaasa aidanud koolielu
edendamisse. Õpilase käitumine on „hea“.
8.1.2. klassi parim õppur (igast klassist 2-3 parimat õppijat, kelle esitab
klassijuhataja). Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktori vastuvõtule kutsutakse
1.-12. klassi õpilane õppeaasta tulemuste alusel. Vastuvõtule kutsutakse igast
klassist kaks õpilast, kelle kõik aastahinded möödunud õppeaastal olid "väga
head" (oskusained võivad olla "head"), käitumis- ja hoolsuse hinne "hea". Jakob
Westholmi Gümnaasiumi tänuõhtule kutsutakse õpilased klassijuhatajate
kirjaliku ettepaneku alusel. Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänuõhtule
kutsutakse õpilane koos vanematega/ hooldajaga.
8.1.3. Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänuõhtut koordineerivad huvijuht ja töörühm.
Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänuõhtu korraldatakse 1 kord aastas õppeaasta
lõpul.

9.1. Ainevõistluse

või

konkursi

võitjat

aukirjaga,

osalejat

tänukirjaga;

spordivõistlustel diplomiga
9.1.1.

Õpilasi tunnustatakse koolisiseste ainevõistluste ja konkursside au- ja
tänukirjadega vastavalt võistluse juhendile. Üldjuhul autasustatakse aukirjaga
kolme esikohta ja tänukirjaga osalemise eest ning diplomiga spordivõistluste
parimaid saavutusi.

10.1. Nime ja hea tulemuse avalikustamisega kooli kodulehel

II Lapsevanema tunnustamine
2.1. Tänukirjaga "Tubli lapse kasvatamise eest"
Tänukiri "Tubli lapse kasvatamise eest" antakse

9. või 12. klassi õpilase

lapsevanemale/hooldajale, kelle lapse lõputunnistuse hinded on "väga head" ja "head"
ning kelle käitumishinne on "hea".
2.2. Tänukirjaga kooli abistamise eest.
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"Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänukirjaga" tunnustatakse lapsevanemat/hooldajat,
vilistlast või teisi täiskasvanuid, kes oma tegevusega on kutsega Jakob Westholmi
Gümnaasiumi tänuõhtule aidanud või toetanud Jakob Westholmi Gümnaasiumi, kui on
esitatud põhjendatud esildise alusel (esitavad klassijuhatajad, kooli juhtkond jt). Ettepaneku
lapsevanema/hooldaja tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2.3. "JWG tänukirjaga" tunnustatakse lapsevanemaid õppeaasta lõpuaktusel või
Jakob Westholmi Gümnaasiumi tänuõhtul.
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