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Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi töötajate tunnustamise kord 

 

  

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi (edaspidi TJG) õpetajate ja teiste koolitöötajate tunnustamise 

eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada töötajaid, kelle isiklik eeskuju on oluliselt 

kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, kelle tegevus 

on positiivselt mõjutanud kooli arengut, kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, 

kolleegide ja üldsuse lugupidamise. 

Töötajatele võib tunnustust avaldada kas suuliselt, kollektiivi ees esiletõstmisega või kindlaks 

määratud statuudiga vormis (käskkiri, tänukiri, kooli meene, rahaline preemia või sellega 

võrdsustatud vaba aeg). 

 

TJG töötajate tunnustamissüsteem määratleb järgmised vormid: 

 

1. Suuline kiitus kooli töökoosolekutel 

2. Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine: 

2.1. piirkondlikul ja vabariiklikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt 

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

2.2. koolisisese ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest; 

2.3 muu silmapaistva tulemusliku tegevuse eest; 

2.4 pikaajalise tulemusliku töö eest TJGs.  

3. 4., 9. ja 12. klasside juhatajatele õppeaasta lõpus lilled ja kooli tänukiri. 

4. Õpetaja esitamine Tallinna Haridusameti või Haabersti linnaosa tänukirja saamiseks:  

4.1. TJG töötaja juubelisünnipäeva puhul, alates 50. sünnipäevast;  

4.2. TJG töötaja tööjuubeli puhul, alates 25. tööaastast;  

4.3. TJG-st pensionile jäämise puhul;  

5. Õpetajate esitamine Tallinna Haridusameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi autasude 

saamiseks vastavalt nende statuutidele. 

 

6. Preemiat võib maksta tunnustusena töötajale väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või 

erakordse panuse eest ühekordses projektis, lähtudes kooli eelarvelistest võimalustest. 

Preemia suuruse otsustab kooli direktor igal korral eraldi. 

7. Tunnustamine kooli meenega. 

7.1 Kõiki punktides 1-7 nimetatud tunnustusviise võib kombineerida ka kooli meene 

kinkimisega 

8. Ettepanekuid töötaja tunnustamiseks võivad teha kõik huvipooled: õpilased, lapsevanemad, 

hoolekogu, töötajad.  

9. Töötaja tunnustamise otsustab kooli direktor. 

10. TJG kolleegitunnustuse tänukiri ja meene, mis antakse välja kord aastas IV õppeveerandil 

kooli töötajate ettepanekul. 
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 10.1 TJG kolleegitunnustuse kategooriad: 

 „Innustav kolleeg“ - töötaja, kes on oma tööga kolleege inspireerinud; 

„Hea uus kolleeg“ -  uus kolleeg, kes on kooliellu toonud innovaatilisust ja värskeid 

innustavaid ideid. 

10.2 Laekunud ettepanekute alusel teeb otsuse kooli juhtkond. 

 

 

 
 

 

 


