
KINNITATUD 

 direktori 03.02.2020 

käskkirjaga nr 1-2/6 

 

 

TALLINNA 21. KOOLI TÖÖTAJATE TUNNUSTAMISE KORD 

 

1. Üldsätted 

Tunnustamise eesmärgiks on Tallinna 21. Kooli töötajate, kes oma pühendunud töö ja aktiivse 

ning uuendusliku tegevusega on andnud märkimisväärse panuse kooli ja õpilaste arengusse, kes 

innustavad teisi ning on kooli väärikad esindajad, märkamine ning  motiveerimine 

2. Tunnustamise viisid 

2.1. individuaalse suulise kiituse avaldamine; 

2.2. tunnustuse avaldamine kooli kodulehel, infolehes, infoekraanil; 

2.3. tunnustamine direktori käskkirjaga; 

2.4. tunnustamine tänukirjaga; 

2.5. autasustamine tunnustusega; 

2.6. autasustamine aukirjaga; 

2.7. autasustamine teenetemedaliga; 

2.8. mälestusmedali andmine pensionile siirdumisel;  

2.9. tunnustamine nime jäädvustamisega teenetetahvlile;  

2.10. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli aasta klassijuhataja“ 

(LISA 1) 

2.11. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli aasta 

gümnaasiumiõpetaja“ (LISA 2) 

2.12. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli aasta 

põhikooliõpetaja“ (LISA 3) 

2.13. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli aasta klassiõpetaja“ 

(LISA 4) 

2.14. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli aasta innovaatiline 

õpetaja“ (LISA 5) 

2.15. tunnustamine aunimetusega vastavalt statuudile „Tallinna XXI Kooli aasta noor õpetaja“ 

(LISA 6) 

2.16. direktori pidulikud vastuvõtud töötajatele kooli ja Eesti Vabariigi tähtpäevadel; 

2.17. pedagoogide kandidatuuride esitamine vastavatele Tallinna ja üleriigilistele konkurssidele; 

2.18. premeerimine rahaliselt. 

3. Punktides 2.4 -2.9 nimetatud tunnustamise viisid on kirjeldatud Tallinna 21. Kooli autasude 

statuudis. 
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4. Tallinna 21. Kooli töötajaid tunnustatakse direktori käskkirjaga õnnestunud sündmuse 

organiseerimise ja läbiviimise eest või panuse eest koolielu edendamisel. Ettepaneku 

tunnustamiseks võib teha direktorile laiendatud juhtkonna liige. 

5. Punktides 2.10 –2.15 nimetatud tunnustuste andmine põhineb üleriigilise konkursi „Eestimaa 

õpib ja tänab“ ja Tallinna Haridusameti konkursside statuutidel ning otsustatakse igal õppeaastal 

vastavalt esitatud kandidaatidele.  

6. Tallinna 21. Kooli töötajate esitamineTallinna ja üleriigilistele konkurssidele toimub vastavalt 

väljakuulutatud statuutidele. Nendele konkurssidele esitamiseks on eelduseks koolisisene 

tunnustuse olemasolu või/ja vastavus statuudi nõuetele. 

6.1. Pedagooge saab esitada Tallinna Haridusameti konkurssidele Innovaatiline õpetaja, Noor 

õpetaja (2 – 5 aastat koolis töötanud), Tallinna aasta õpetaja (statuudid asuvad: 

www.haridus.ee). 

6.2. Pedagooge saab esitada üleriigilisele konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ Aasta 

klassiõpetaja, Aasta põhikooliõpetaja, Aasta gümnaasiumiõpetaja, Aasta suunaja 

(tugiteenuste spetsialist), Aasta klassijuhataja, Aasta haridusjuht (statuudid asuvad: 

www.hm.ee). 
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LISA 1 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI AASTA KLASSIJUHATAJA“ 

 

 

1. Eesmärk 

Aasta klassijuhataja auhinnaga tunnustakse õpetajat, kes on silmapaistval viisil toetanud 

õpilaste arengut, ettevõtlikkust ja kooli väärtustest lähtuvaid tegevusi. 

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli aasta klassijuhataja on:  

 panustanud õpilaste loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab 

õpilaste individuaalsusega oma juhatatavas klassis; 

 oma tegevusega suutnud luua oma klassis „meie“ - tunde, mis on toetanud üksteise 

väärtustamist, ettevõtlikkust ja tahet koos tegutseda; 

 suunanud oma juhitavat klassi nii, et õpilased on silma paistnud algatusvõimega, 

aktiivsusega kooli ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 

 olnud tulemuslik õpilase mitmekülgse arengu toetamisel, sealhulgas teinud edukat 

koostööd lastevanemate ja teiste huvigruppidega; 

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks saavad vastavalt statuutidele teha kõik kolleegid, 

lapsevanemad, õpilased või hoolekogu.  

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

Ettepanekusse lisatakse ka ettepaneku esitaja nimi. 

3.3. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. aprill.  

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

elektroonilise vormi kaudu. 

 

4. Tunnustamine 

4.1 Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud komisjon.  

4.2 Tunnustus antakse üle maikuus toimuval direktori vastuvõtul.  
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LISA 2 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI AASTA GÜMNAASIUMIÕPETAJA“ 

 

 

1. Eesmärk 

Aasta gümnaasiumiõpetaja auhinnaga tunnustatakse õpetajat, kes on silmapaistval viisil 

toetanud gümnaasiumiõpilaste arengut. 

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli aasta gümnaasiumiõpetaja on:  

 panustanud õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab 

õpetamisel õpilase individuaalsusega, toetab kooli väärtuste ja traditsioonide 

arendamist; 

 oma tegevuse ja eeskujuga toetanud õppurite iseseisvuse, väärtushinnangute ning 

eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu, saavutanud 

silmapaistvaid tulemusi õppe- ja kasvatustegevuses; 

 kasutanud tõhusaid kaasaegseid õppemeetodeid, mis on loonud aluse mitmekesiste 

valikute ja võimaluste arutamiseks ja mõtestamiseks (isiksuse arengu toetamine) ja 

mis väärivad teistele tutvustamist; 

 rakendanud innovaatilisi ideid õpetamisel ja õppimise suunamisel; 

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks saavad vastavalt statuutidele teha kõik kolleegid, 

lapsevanemad, õpilased või hoolekogu.  

3.2. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis gümnaasiumiõpetaja tegevust ja 

saavutusi. Ettepanekusse lisatakse ka ettepaneku esitaja nimi. 

3.3. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. aprill.  

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

elektroonilise vormi kaudu. 

 

4. Tunnustamine 

4.1.Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud komisjon. 

4.2. Tunnustus antakse üle maikuus toimuval direktori vastuvõtul.  
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LISA 3 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI AASTA PÕHIKOOLIÕPETAJA“ 

 

 

1. Eesmärk 

Aasta klassijuhataja auhinnaga tunnustakse õpetajat, kes on silmapaistval viisil toetanud 

põhikooli õpilaste arengut. 

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli aasta põhikooliõpetaja on:  

 panustanud õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab 

õpetamisel õpilase individuaalsusega, toetab kooli väärtuste ja traditsioonide 

arendamist; 

 oma tegevuse ja eeskujuga toetanud iseseisvuse, väärtushinnangute ning 

eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu, saavutanud 

silmapaistvaid tulemusi õppe- ja kasvatustegevuses; 

 kasutanud tõhusaid õppemeetodeid, mis on loonud aluse mitmekesiste valikute ja 

võimaluste arutamiseks ja mõtestamiseks (isiksuse arengu toetamine) ja mis väärivad 

teistele tutvustamist; 

 rakendanud innovaatilisi ideid õpetamisel ja õppimise suunamisel; 

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks saavad vastavalt statuutidele teha kõik kolleegid, 

lapsevanemad, õpilased või hoolekogu.  

3.2. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis põhikooliõpetaja tegevust ja 

saavutusi. Ettepanekusse lisatakse ka ettepaneku esitaja nimi. 

3.3. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. aprill.  

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

elektroonilise vormi kaudu. 

 

4. Tunnustamine 

4.1.Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud komisjon. 

4.2. Tunnustus antakse üle maikuus toimuval direktori vastuvõtul. 
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LISA 4 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI AASTA KLASSIÕPETAJA“ 

 

 

1. Eesmärk 

Aasta klassiõpetaja auhinnaga tunnustakse õpetajat, kes on silmapaistval viisil toetanud 

õpilaste arengut. 

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli aasta klassiõpetaja on:  

 panustanud õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab 

õpetamisel õpilase individuaalsusega, kooli väärtusetega; 

 oma tegevuse ja eeskujuga toetanud iseseisvuse, väärtushinnangute ning 

eneseteadlikkuse kujunemist, usaldust nii enese kui teiste vastu; 

 olnud tulemuslik õpilaste mitmekülgse arengu toetamisel, sealhulgas loodus- ja 

täppisteaduste, tehnoloogia- ning ettevõtlusalase kompetentsuse kujundamisel; 

 kasutanud tõhusaid õppemeetodeid, mis on loonud aluse mitmekesiste valikute ja 

võimaluste arutamiseks ja mõtestamiseks (isiksuse arengu toetamine) ja mis väärivad 

teistele tutvustamist; 

 rakendanud innovaatilisi ideid õpetamisel ja õppimise suunamisel, jaganud neid 

kolleegidega; 

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks saavad vastavalt statuutidele teha kõik kolleegid, 

lapsevanemad, õpilased ja hoolekogu.  

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

Ettepanekusse lisatakse ka ettepaneku esitaja nimi. 

3.3. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. aprill.  

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

elektroonilise vormi kaudu. 

 

4. Tunnustamine 

4.1.Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud komisjon. 

4.2.Tunnustus antakse üle maikuus toimuval direktori vastuvõtul. 
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LISA 5 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI AASTA INNOVAATILINE ÕPETAJA“ 

 

 

1. Eesmärk 

Auhinnaga tunnustatakse Tallinna 21. Kooli õpetajaid, kes on uuenduslikul viisil toetanud 

õpilaste arengut ning on andnud panuse uuenenud õpikäsituse rakendamiseks ning kaasaegse 

õpikeskkonna loomiseks. 

 

2. Kriteeriumid 

Tallinna XXI Kooli innovaatiline õpetaja on:  

 avatud uudsetele ideedele, oskab neid märgata ja rakendada; 

 on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt töötanud välja ja võtnud edukalt 

kasutusele uudseid ideid või õppemeetodeid;  

 toetab õpilaste loovust ja kujundab innovatsiooni soodustavat õpikeskkonda, on 

tulemuslik oma töös;  

 on riskijulge, ettevõtlik, loov, originaalne ja võtab vastutuse oma igapäevatöös; 

 kohaneb muutustega ning on orienteeritud pidevale õppimisele ja enesearendamisele;  

 on orienteeritud koostööle;  

 lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis õpilase individuaalsusest, tema võimetest ja 

vajadustest, on aktiivne ja mitmekülgne e-õpikeskkondade kasutamisel; 

 on tulemuslik õppe- ja kasvatustegevuses, kolleege toetav ja innustav ning oma 

kogemusi jagav.  

 

3. Esitamine 

3.1. Sihtgrupiks on kõik Tallinna 21. Kooli õpetajad. 

3.2. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks saavad vastavalt statuutidele teha kõik kolleegid, 

lapsevanemad, õpilased ja hoolekogu.  

3.3. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis õpetaja tegevust ja saavutusi. 

Ettepanekusse lisatakse ka ettepaneku esitaja nimi. 

3.4. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. aprill.  

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

elektroonilise vormi kaudu. 

 

4. Tunnustamine 

4.1.Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud komisjon. 

4.2. Tunnustus antakse üle maikuus toimuval direktori vastuvõtul. 
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LISA 6 

 

STATUUT „TALLINNA XXI KOOLI AASTA NOOR ÕPETAJA“ 

 

 

1. Eesmärk  

Aasta noore õpetaja auhinnaga tunnustatakse noort õpetajat, kes on vastutustundlik, avatud 

koostööle ning toetab igakülgselt õpilase arengut. 

 

2. Kriteeriumid: 

Tallinna XXI Kooli noor õpetaja on: 

 panustanud õpilase loovuse, omaalgatuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab 

õpetamisel õpilase huvide ning võimetega; 

 oma tegevuse ja eeskujuga toetanud õpilase ettevõtlikkuse, väärtusarenduse, 

enesemääratluse ja mina-pildi kujunemist;  

 rakendanud kaasaegset õpikäsitust ning meetodeid, mis väärivad 

 kolleegidega jagamist; 

 katsetanud ja rakendanud erinevaid innovaatilisi ideid õpetamisel ja õppimise suunamisel 

õppijate valikuvõimaluste ning õpivormide mitmekesistamiseks; 

 töötanud õpetajana kuni 5 aastat; 

 omab autoriteeti õpilaste ja kolleegide hulgas. 

 

3. Esitamine 

3.1. Põhjendatud ettepaneku tunnustamiseks saavad vastavalt statuutidele teha kõik kolleegid, 

lapsevanemad, õpilased või hoolekogu. 

3.2. Põhjendatud ettepanekus kirjeldatakse vabas vormis noore õpetaja tegevust ja saavutusi, 

lisatakse esitaja nimi. 

3.3. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. aprill. 

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

elektroonilise vormi kaudu. 

 

4. Tunnustamine 

4.1. Otsuse aunimetuse omistamiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud komisjon. 

4.2. Tunnustus antakse üle maikuus toimuval direktori vastuvõtul. 


