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Kadrina Keskkooli töötajate tunnustamise kord 

1. Kadrina Keskkooli  töötajate  tunnustamise üldsätted 

 

1.1. Kadrina Keskkooli töötajate tunnustamise eesmärk 

Kadrina Keskkooli  töötajate tunnustussüsteemi eesmärgiks on pühendunult töötavate  

kollektiivi liikmetele motiveeriva  tähelepanu osutamine. 

 

1.2. Kadrina Keskkooli töötajate tunnustamise viisid 

Töötajatele võib tunnustust avaldada suuliselt, kollektiivi ees esiletõstmisega või kindlaks 

määratud statuudiga vormis (käskkiri, tänukiri, lisapuhkus, mälestusese, rahaline preemia, 

…). 

 

1.3. Tunnustamiseks ettepanekute tegemine 

Ettepanekuid töötaja tunnustamiseks võivad teha kõik kooli töötajad, ainekoondise juhid, 

kooli õpilasomavalitsus, kooli hoolekogu, direktsioon, õppenõukogu, lapsevanemad, 

vilistlased, omavalitsus, maakonna asutused.... 

 

1.4. Õpetaja/töötaja/toetaja tunnustamine  

Õpetaja/ töötaja/toetaja tunnustamise üle otsustab kooli direktori nõukogu. 

 

2. Tunnustuse avaldamise viisid ja vormid 

 

2.1. Suuline  kiitus, kollektiivi ees esiletõstmisega (infovahetunnis) 

2.2. Direktori  käskkirjaga tänu avaldamine: 

 piirkondlikul/maakondlikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt 

esinenud õpilase juhendamise eest (1. –6. koht); 

 ülekoolilise ürituse eduka organiseerimise ja läbiviimise eest; 

 rahvusvahelistes projektides eduka osalemise ja/või nende  juhtimise eest; 
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 vabariiklikes projektides eduka osalemise ja/või nende juhtimise eest. 

 

2.3. Kooli tänukiri  (tumesinine) 

 töötaja juubeli puhul; 

 lõpuklasside klassijuhatajatele lõpuaktustel 

 

 

2.4. Õpetaja /töötaja esitamine tunnustamiseks 

 HTM  au-, tänu- või kiituskirjaga: 

o pikaajalise eduka töö eest alates 30. Tööjuubelist 

 Lääne – Viru maavalitsuse au-, tänu- või kiituskirjaga: 

o eduka töö eest ja juubelisünnipäeva puhul, alates 50 .juubelist 

 Kadrina valla au-, tänu-või kiituskirjaga: 

o pikaajalise eduka töö eest alates 20. tööjuubelist; 

o pikaajalise eduka töö eest ja seoses pensionile jäämisega Kadrina Keskkoolist; 

o Kadrina Keskkoolist pensionile jäänud töötaja 70. juubeli puhul 

 Maakonna  ja vabariigi „Aasta Õpetaja“ kandidaadina; 

 TÕN nominendina: 

o Ülekooliliste koolituste läbiviimise eest; 

o Maakondlike koolituste läbiviimise eest; 

o Eduka mentorluse eest 3aasta vältel; 

o Eduka üliõpilaspraktika juhendamise eest 3 aasta vältel; 

o Töörühmade eduka juhtimise eest 3 aasta vältel; 

o Täienduskoolitustel omandatu eduka rakendamise eest, mis on toonud kaasa 

kvalitatiivse muutuse õpilaste arengus; 

o Tasemekoolituse eduka läbimise järel 

 Riiklikule üldharidusasutuste  kahetasandilise tunnustussüsteemi  „Eestimaa õpib ja 

tänab“ auhindadele
1
; 

 Tiigrihüppe Sihtasutuse Tiigri Tegija aunimetuse saamiseks.  Tiigri  Kool  ja 

Tiigri Õpetaja
2
; 

 Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemiale ja reaalteaduste 

eripreemiale
3
; 

                                                 

1
  http://www.ryg.edu.ee/fileadmin/doc/kuulutus-eesti-tanab-2011.pdf 

 
2
  http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=432 

 

http://www.ryg.edu.ee/fileadmin/doc/kuulutus-eesti-tanab-2011.pdf
http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=432
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 Õpetaja Lauri tiitlile; 

 Aasta tegija laureaadi nimetuse saamiseks vallas ja/või maakonnas. 

 

 

 

2.5. Kooli haridusauhindade määramine Kooli haridusauhindade nominentide valimine   

õppeaasta/te tulemuste põhjal ja  väljakuulutamine õpetajate päeval 

 

 Õppija  arengu toetaja auhind*; 

 Hariduse sõbra ja toetaja auhind*; 

 Õppeasutuse eestvedaja ja arendaja auhind*; 

 Loodus- ja täppisteaduste auhind*; 

 Humanitaar- ja sotsiaalteaduste auhind; 

 Kooli väärtuste/traditsioonide  kandja  ja arendaja  auhind; 

 Eestimaa ja kodanikutunde auhind*; 

 Innovaatilise õpetaja auhind. 

 

 

 

2.6.  Rahalise preemia/kinkekaardi määramine: 

 Rahvusvahelise / vabariikliku / piirkondliku/maakondliku / ülekoolilise  ürituse eduka 

läbiviimise eest; 

 piirkondlikul/maakondlikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt 

esinenud õpilase juhendamise eest (1. –6. koht); 

 rahvusvahelisel, vabariiklikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt 

esinenud õpilase juhendamise eest (1.-10. koht); 

 rahvusvahelistes projektides eduka  osalemise ja/või nende  eduka juhtimise eest; 

 kooli mainet kujundava tegevuse eest piirkondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel 

tasandil; 

 järgmise haridustaseme  vm aunimetuse saamise puhul; 

 silmapaistvate tulemuste eest õppetegevustöös (lapsevanemate ja õpilaste ettepanekute 

või vastavate rahulolu-uuringute alusel); 

 kooli haridusauhindade laureaatide premeerimine Vt. p 5 

 vastavalt eelarvest tulenevatele võimalustele makstakse kalendriaasta ja õppeaasta 

lõpus töötajatele lisatasu tavalisest tulemuslikuma töö eest. Vt. lisa1. Preemia 

määramisel arvestatakse vastava õppealajuhataja  ja ainekomisjonide ettepanekutega. 

                                                                                                                                                         

3
 http://www.president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi-presidendi-

kultuurirahastu/4916-hariduspreemia/layout-institution.html 
 

http://www.president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu/4916-hariduspreemia/layout-institution.html
http://www.president.ee/et/vabariigi-president/institutsioonid/66-vabariigi-presidendi-kultuurirahastu/4916-hariduspreemia/layout-institution.html
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2.7. Mälestusese RAAMAT, MÄRK,  NIMELINE KRUUS, NIMELINE SULEPEA, 

ERILISELT VORMISTATUD KUNSTITEOS (graafiline leht) KOOLI 

TEMAATIKAL 

 Lõpuklasside  klassijuhatajatele raamat; 

 töötajale, kes on Kadrina Keskkoolis töötanud 5 aastat nimeline kruus; 

 töötajatele, kes on Kadrina Keskkoolis töötanud 10 aastat nimeline sulepea; 

 töötajale, kes on Kadrina Keskkoolis töötanud 20 aastat graafiline leht; 

 töötajale, kes on Kadrina Keskkoolis töötanud 30 aastat kooli märk; 

 isikule, ettevõttele või ühendusele koolile osutatud abi ja toetuse eest nimeline 

kruus/kooli märk/ graafiline leht vastavalt direktori nõukogu otsusele. 

 

 

2.8. Õpetajate tunnustamine/õnnitlemine meedias  

 „Õpetajate Lehes“  juubeli puhul (alates 50. juubelist); 

 eriliste saavutuste puhul  „Õpetajate lehes“, Virumaa Teatajas, Kodukandis. 

 

 

2.9. Kompensatsiooni võimaldamine töövälisel ajal tööülesannete täitmise eest: kui palju 

ja mil moel? 

 Nädalavahetusel, vaheajal  toimunud olümpiaadidel, konkurssidel ja muudel üritustel 

õpilastega kooli au eest väljas olemise eest; 

 õpilastega tunnivälisel ajal õppeekskursioonidel olemise eest;  

 laulu- ja tantsupeol õpilaste saatjatele. 

 

2.10. Kooli auraamatusse  kandmine   

 Kadrina Keskkoolis 30. tööjuubeli möödumisel 

 Aasta õpetaja nimetuse saajad 
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Lisa 1 

Edukas õpetaja 

 

Edukas õpetaja täidab õpetaja üldpädevusi (vabariigi valitsuse 22.11.2000 määrusega nr 381)
4
.  

Tulemuslikult  töötava õpetaja: 

 jagab väärtuspõhise ja  konstruktivistliku õpetamise põhimõtteid ning lähtub neist oma 

tegevusi eesmärgistades,  planeerides, läbi viies ja tulemusi analüüsides; 

 õpilased on motiveeritud õppima ja üldjuhul ei esine aasta kokkuvõtvates hinnetes  

puudulikke hindeid; 

 on  väärtustel põhineva koolikultuuri kandja  ja arendaja; 

 õpilaste tasemetööde tulemused on  maakonna keskmisest kõrgemad; 

 õpilaste riigieksamite, põhikooli lõpueksamite tulemused on  maakonna keskmisest 

kõrgemad; 

 õpilased  osalevad aktiivselt maakonna olümpiaadidel ja nende tulemused on 

maakonna keskmisest kõrgemad; 

 õpilased  osalevad aktiivselt maakonna konkurssidel, viktoriinidel  ja spordivõistlustel  

ning  nende tulemused on maakonna keskmisest kõrgemad; 

 täidab nõuetekohaselt ja tähtaegselt dokumentatsiooni; 

 on koostöövalmis; 

 osaleb kooliarendustegevuse  erinevates  töörühmades; 

 osaleb  koolivälistes töörühmades, komisjonides, žüriides; 

 korraldab ülekoolilisi ja  maakondlikke üritusi; 

 koostab, publitseerib ning retsenseerib õppematerjale; 

 juhendab õpilasi loovtöödes ja uurimis- ning praktilistes töödes; 

 tunneb ning kasutab nüüdisaegseid õppemeetodeid; 

 osaleb projektikonkurssidel; 

 töötab tulemuslikult klassijuhatajana. 

 Eduka õpetaja kriteeriumide täitmine on aluseks ka atesteerimisel. 

 

                                                 

4
 https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011003 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=812791
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011003

