
 

  

TALLINNA 21. KOOL 

 

 

 

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.  
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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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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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