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KINNITATUD 

direktori 29.01.2016 

käskkirjaga nr 1-2/4 

 

TALLINNA 21. KOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD 

  

1. Üldsätted 

1.1. Tunnustamise eesmärgiks on õpilaste motiveerimine, kes oma õppimise, ühiskondliku 

ja muu tegevusega on olnud eeskujuks teistele, panustanud silmapaistvalt kooli 

tegevusse ning innustanud koolikaaslasi.  

1.2. Õpilasi tunnustatakse väga hea ja hea õppimise ning eeskujuks olemise eest; 

saavutuste ja kooli väärika esindamise eest olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, 

konverentsidel, projektides jne; ühiskondliku aktiivsuse, ettevõtlikkuse, silmapaistva 

teo ning koolielu edendamise eest. 

 

2. Tunnustamise viisid 

2.1. individuaalse suulise kiituse avaldamine; 

2.2. kiituse avaldamine eKoolis, klassitunnistusel; 

2.3. tunnustuse avaldamine kooli kodulehel, infolehes, infoekraanil; 

2.4. tunnustamine direktori käskkirjaga; 

2.5. tunnustamine diplomiga; 

2.6. tunnustamine kiituskirjaga; 

2.7. tunnustamine tänukirjaga; 

2.8. autasustamine tunnustusega; 

2.9. autasustamine aukirjaga; 

2.10. autasustamine teenetemedaliga; 

2.11. mälestusmedali andmine gümnaasiumi lõpetanutele; 

2.12. tunnustamine kuld- või hõbemedaliga; 

2.13. nime jäädvustamine medalistide seinal ja fotoga autahvlil; 

2.14. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli aasta tegija“ 

(LISA 1);  

2.15. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli noor 

kultuuritegija“ (LISA 2); 

2.16. tunnustamine aunimetustega vastavalt statuudile: „Tallinna XXI Kooli tegus 

sporditegelane“ (LISA 3); 

2.17. direktori pidulik vastuvõtt. 

3. Punktides 2.5 -2.10 nimetatud tunnustamise viisid on kirjeldatud Tallinna XXI Kooli 

vastavate tunnustuste statuutides.  

4. Medalistide seinal jäädvustatakse gümnaasiumi lõpetaja nimi, kes on saanud kuldmedali, 

hõbemedali või kooli teenetemedali. 

5. Tunnustamine fotoga autahvlil. 

5.1. Tunnustatakse põhikooli õpilasi, kellel on väga hea õppeedukus ja eeskujulik 

käitumine.  



5.2. Tunnustatakse gümnaasiumiõpilasi, kellel on väga hea õppeedukus ja kellel võib olla 

kursusehinne „4“ kuni kolmes aines.  

5.3. Tunnustatakse aunimetuste „Tallinna XXI Kooli tegus sporditegelane“, „Tallinna 

XXI Kooli noor kultuuritegija“ ja „Tallinna XXI Kooli aasta tegija“ saajaid.  

6. Direktori pidulik vastuvõtt toimub õppeaasta lõpus. Vastuvõtule kutsutud otsustatakse 

kooli juhtkonnas lähtuvalt tulemustest igal õppeaastal eraldi. 

7. Õpilase esitamine Tallinna Haridusameti konkurssidele „Tallinna noor kultuuritegija“, 

„Tallinna tegus õpilane“ või „Tallinna tegus sporditegelane“ vastavalt Tallinna 

Haridusameti statuutidele (www.haridus.ee). 

7.1. Tunnustamisele esitatakse koos põhjendatud taotlusega kooli juhtkonna ja 

õpilasesinduse ühise komisjoni otsusel käesoleva korra punktides 2.14-2.16 toodud 

nimetuse saanute hulgast igast kategooriast 1-2 parimat õpilast.  

 

8. Tunnustamine tulenevalt haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustest ja 

korrast  

8.1. Kiituskirja „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ pälvib õppeaines eriliselt 

silma paistnud õpilane. 

8.1.1. Ettepaneku koos põhjendusega tunnustamiseks teeb aineõpetaja või 

klassijuhataja. Tunnustuse saamise otsustab kooli juhtkond. Otsus kinnitatakse 

direktori käskkirjaga. 

8.2. Kiituskirja „Väga hea õppimise eest“ pälvib õpilane, kes lõpetab õppeaasta 

aastahinnetega „väga hea“ ning kelle käitumine on eeskujulik. 

8.3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi 

lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on 

„väga hea“ ning käitumine eeskujulik. 

8.4. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooli-

astmehinne, koolieksami hinne ja õpilasuurimuse hinne on „väga hea“. 

8.5. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on 

kooliastmehinne vähemalt „hea“ (sealhulgas ka koolieksami hinne ja õpilasuurimuse 

hinne) ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“. 

8.6. Punktides 8.2-8.4 nimetatud tunnustamine otsustatakse õppenõukogus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISA 1 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI AASTA TEGIJA“ 

 

 

1. Eesmärk 

Õpilasi tunnustatakse aktiivse, tulemusliku ja silmapaistva tegevuse eest koolielu 

eestvedamisel ja edendamisel.  

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli aasta tegija on:  

 ettevõtlik; 

 toredate ja uudsete ettevõtmiste algataja ja korraldaja;  

 koolielu arendaja;  

 aktiivne õpilaste esindaja;  

 avatud ja loominguline;  

 heade koostööoskustega;  

 aktiivne meeskonnatöös; 

 vastutustundlik ja abivalmis;  

 iseseisev ja julge;  

 tähelepanelik ja toetav;  

 eeskujuks teistele. 

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks võivad teha kõik koolipere liikmed sh 

vilistlased ja lapsevanemad. Esitada võib ka õpilaste grupi. 

3.2. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis õpilase tegevust ja saavutusi. 

Ettepanekusse lisatakse ka taotluse esitaja nimi. 

3.3. Taotluste esitamise tähtaeg on 02. aprill.  

3.4. Taotluse võib saata e-posti aadressile info@21k.ee või esitada kooli kodulehel 

asuva elektroonilise vormi teel. 

 

4. Tunnustamine 

Otsuse tunnustuse omistamiseks teeb kooli juhtkonna, vilistlaste esindaja ja 

õpilasesinduse ühiskomisjon.  

mailto:info@21k.ee


        LISA 2 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI NOOR KULTUURITEGIJA“ 

 

 

1. Eesmärk 

Õpilasi tunnustatakse aktiivse ja loomingulise tegevuse eest kooli- ja klassivälises 

tegevuses või mõnes kultuurivaldkonnas. 

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli noor kultuuritegija on:  

 loominguline; 

 ettevõtlik;  

 aktiivne tegutseja kooli kunsti-, muusika-, näitlemise vm valdkonnas;  

 esindanud kooli/linna konkurssidel, näitustel jne;  

 tegus üritustel osaleja ja organiseerija;  

 heade koostööoskustega;  

 vastutustundlik ja abivalmis. 

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks võivad teha kõik koolipere liikmed sh 

vilistlased ja lapsevanemad.  

3.2. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis õpilase tegevust ja saavutusi. 

Ettepanekusse lisatakse ka taotluse esitaja nimi. 

3.3. Taotluste esitamise tähtaeg on 02. aprill.  

3.4. Taotluse võib saata e-posti aadressile info@21k.ee või esitada kooli kodulehel 

asuva elektroonilise vormi teel. 

 

4. Tunnustamine 

Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb kooli juhtkonna ja õpilasesinduse ühiskomisjon.    
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LISA 3 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI TEGUS SPORDITEGELANE“ 

 

 

1. Eesmärk 

Õpilasi tunnustatakse eriliste teenete eest sportlike tulemuste saavutamisel ja 

kooli/linna spordielu edendamisel.  

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli tegus sporditegelane on:  

 sportlik;  

 tervislike eluviisidega;  

 aktiivne ja tulemuslik sportlane;  

 osaleb koolispordis;  

 tegus kohtunik või spordivõistluste ja -ürituste organiseerija;  

 heade koostööoskustega;  

 eeskujuks teistele.  

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks võivad teha kõik koolipere liikmed sh 

vilistlased ja lapsevanemad.  

3.2. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis õpilase tegevust ja saavutusi. 

Ettepanekusse lisatakse ka taotluse esitaja nimi. 

3.3. Taotluste esitamise tähtaeg on 02. aprill.  

3.4. Taotluse võib saata e-posti aadressile info@21k.ee või esitada kooli kodulehel asuva 

elektroonilise vormi teel. 

 

4. Tunnustamine 

Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb kooli juhtkonna ja õpilasesinduse ühiskomisjon.    
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