
KINNITATUD 

direktori 29.01.2020 

käskkirjaga nr 1-2/5 

 

 

 

TALLINNA 21. KOOLI AUTASUDE STATUUT 

 

1. Üldsätted 

1.1. Tallinna 21. Kooli autasude sihtgrupid on kooli töötajad, õpilased, vilistlased, 

lapsevanemad, koostööpartnerid ja kooli toetavad organisatsioonid ja üksikisikud. 

1.2. Tallinna 21. Kooli autasude andmiseks võivad esitada põhjendatud taotluse 

koolitöötajad, õpilased, lapsevanemad ja vilistlased. 

1.3. Autasude taotlusi esitatakse üldjuhul direktorile vähemalt 10 tööpäeva enne 

üleandmise päeva. 

1.4. Autasude andmise otsustab direktor oma käskkirjaga (va tänukiri, kiituskiri, diplom 

ja mälestusmedal). 

1.5. Aukirja, kiituskirja, tänukirja, tunnustuse, diplomi vormistamise korraldab sekretär 

ja allkirjastab direktor. 

1.6. Tunnustusmedalite ja mälestusmedalite andmise arvestust peab kooli sekretär. 

 

2. Tallinna 21. Kooli autasud 

2.1. teenetetahvel  

2.2. teenetemedal 

2.3. aukiri 

2.4. mälestusmedal 

2.5. tunnustus  

2.6. tänukiri 

2.7. kiituskiri 

2.8. diplom 

2.9. aunimetused 

 

3. Tallinna 21. Kooli teenetetahvel  

3.1. Teenetahvel on kooli kõrgeim autasu, mis  antakse eriliste teenete eest kooli 

ajalukku jälje jätnud isikutele, traditsioonide aluspanijatele, hoidjatele ja uuenduste 

elluviijatele.  

3.2. Teenetetahvel on kooli aatriumi põrandasse paigaldatav mustast marmorist tahvel, 

millel on jäädvustatud jalajälje kujutis,  autasustatud isiku nimi ning lühike selgitus 

(märksõna, kujutis, sümbol) tegevusest. 

 

4. Tallinna 21. Kooli teenetemedal 

4.1. Teenetemedal antakse kooli töötajatele, õpilastele, vilistlastele jt isikutele eriliste 

saavutuste,  teenete ja panuse eest Tallinna 21. Kooli tegevusse ja arengusse.  

4.2. Teenetemedalil on kujutatud kooli logo, mis asetseb musta emailiga kaetud ringil ja 

on ümbritsetud loorberipärjaga ning ülaosas on tekst „Tallinna XXI Kool“. 

4.3. Teenetemedali lint on viienurkne, vasak pool sinine ja parem pool valge. 
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5. Tallinna 21. Kooli aukiri 

5.1. Aukiri on autasu, millega tunnustatakse kooli töötajaid ja õpilasi silmapaistvate 

saavutuste või teenete eest Tallinna 21. Kooli arendamisel.  

5.2. Aukiri kaasneb teenetetahvli ja teenetemedaliga. 

5.3. Aukirjaga võib kaasneda rahaline preemia või kingitus. 

 

6. Tallinna 21. Kooli mälestusmedal  

6.1. Mälestusmedalil on kujutatud ühel poolel tekst „Tallinn XXI Kool“ ja kooli logo 

ning teisel poolel andmise aasta. 

6.2. Mälestusmedal antakse kooli töötajale pensionile siirdumisel või õpilasele 

gümnaasiumi lõpetamisel. 

 

7. Tallinna 21. Kooli tunnustus 

7.1. Tunnustus antakse Tallinna 21. Kooli töötajatele ja õpilastele koolisiseste 

aunimetuste omistamise puhul või tulemusliku esinemise eest võistlustel, 

konkurssidel, ülevaatustel, näitustel jt haridusüritustel auhinnaliste kohtade 

saamisel. 

7.2. Tunnustusega võib kaasneda rahaline preemia või kingitus. 

 

8. Tallinna 21. Kooli tänukiri 

Tänukiri on kooli autasu, mida võib anda: 

8.1. kooli mainet edendava tegevuse või kooli heatasemelise esindamise eest; 

8.2. õpilaste eduka esinemise eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel, 

võistlustel; 

8.3. erinevate piirkondlike ja üleriigiliste autasude saavutamisel; 

8.4. panuse eest koolitöö erinevates valdkondades; 

8.5. kooli töötajatele eduka töö eest juubelisünnipäevade puhul ja pensionile siirdumisel; 

8.6. ühekordsete tähtsate ja suuremahuliste ülesannete eduka täitmise ja suurürituste 

(konverentsid, võistlused jne) ettevalmistamise ja läbiviimise eest; 

8.7. õpilaste eduka juhendamise eest linna, üleriigilistel ja rahvusvahelistel 

olümpiaadidel, ainevõistlustel ja konkurssidel; 

8.8. lapsevanematele, üksikisikutele, kollektiividele, partnerorganisatsioonidele panuse 

eest kooli tegevusse. 

 

9. Tallinna 21. Kooli kiituskiri 

9.1. Kiituskiri üksikus õppeaines silmapaistvate tulemuste eest; 

9.2. Kiituskiri väga hea õppimise eest; 

9.3. Kiituskiri väga hea ja hea õppimise eest; 

9.4. Kiituskirjadega autasustamine sätestatakse õpilaste tunnustamise korras. 

 

10. Tallinna 21. Kooli diplom 

10.1. Diplom antakse õpilasele eduka esinemise eest erinevatel kooli üritustel, 

konkurssidel ja spordivõistlustel. 
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11. Tallinna 21. Kooli aunimetused 

11.1. Õpilaste aunimetused 

11.1.1. „Tallinna XXI Kooli aasta tegija“ 

11.1.2. „Tallinna XXI Kooli noor kultuuritegija“ 

11.1.3. „Tallinna XXI Kooli tegus sporditegelane“ 

11.2. Õpetajate aunimetused 

11.2.1. „Tallinna XXI Kooli aasta klassijuhataja“ 

11.2.2. „Tallinna XXI Kooli aasta gümnaasiumiõpetaja“ 

11.2.3. „Tallinna XXI Kooli aasta põhikooliõpetaja“ 

11.2.4. „Tallinna XXI Kooli aasta klassiõpetaja“ 

11.2.5. „Tallinna XXI Kooli aasta innovaatiline õpetaja“ 

11.2.6. „Tallinna XXI Kooli aasta noor õpetaja“ 

11.3. Aunimetustega autasustamine sätestatakse vastavalt õpilaste või kooli töötajate 

tunnustamise korras. 

 


