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Keegi meist ei ole nii rikas, et üks naeratus, hea sõna või tähelepanuavaldus oleks 
ülearune! 

 
 

 SUULINE TUNNUSTAMINE 
Iga õnnestunud ettevõtmine ja kordaläinud üritus igapäevaelus on kollektiivi ees 
suulist tunnustust väärt. 

 

 KÄSKKIRI 
Direktor tunnustab oma käskkirjaga kooli töötajat, kelle hoolsa ja head töö 
tulemusena on 
- õnnestunud üritused; 
- õpilased saavutanud häid tulemusi õpitöös või klassivälises tegevuses kooli, 

maakonna või vabariigi tasandil; 
- täitnud tööülesanded kõrge kohuse- ja vastutustundega. 

Võimalusel premeerida rahaliselt.  
Käskkiri avaldatakse. 
 

 DIREKTORI VASTUVÕTT 
Tunnustatakse  
- õpetajat, kes on õppeaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste 

juhendamisel ja õpetamisel, klassijuhataja töös või klassiväliase tegevuses jne. 
- klassijuhatajad, kes on lõpetanud töö oma vanuseastmes (algklassid, vanem 

aste); 
- tunnustatakse kooli töötajaid kohusetundliku töö ja lisakohustuste täitmise eest. 

Direktori vastuvõtt toimub õppeaasta lõpus. 
 
 TÄNUKIRI  

Antakse pikemaajalise kohusetundliku või tulemusrikka töö eest  
- mille tagajärjel on õpilased saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna 

tasandil; 
- tööjuubelite puhul 10;15 ja 20 aastat Väätsa koolis; 
- märkimisväärse töö eest klassijuhatajana või ringijuhina; 
- aktiivse organisatoorse töö eest; 
- kohusetundliku tööülesannete täitmise eest. 

Tänukirja antakse õpetajate päeval, kooli sünnipäeval, vabariigi aastapäeval ja kooli 



alguse ning lõpuaktustel. 
 

 AUAADRESS  
On tunnustuseks pikaajalise või märkimisväärse töö eest Väätsa koolis, mille 
tulemusel on õpilased  

- tööjuubelite puhul 10;15 ja 20 aastat Väätsa koolis; 
- saavutanud märkimisväärseid tulemusi vabariigi või rahvusvahelisel tasandil;  
- korduvalt edukalt esinenud maakonna tasandil;  
- juubelite puhul (alates 50 a); 
- tööjuubelite 25, 30 ja 35 jne puhul. 

Antakse õpetajate päeval, kooli sünnipäeval, vabariigi aastapäeval ja kooli alguse- ja 
lõpuaktustel. 
 

 KOOLI TEENETE MEDAL 
On tunnustuseks väga pika ja silmapaistva töö eest,  
- mille põhjal on õpilased korduvalt saavutanud häid tulemusi vabariigi või 

rahvusvahelisel tasemel; 
- pikaajalise eduka ja kohusetundliku töö eest Väätsa koolis; 
- märkimisväärsete teenete eest Väätsa kooli arengule kaasaaitamisel; 
- Väätsa kooli endistele kauaaegsetele töötajatele tänutäheks tehtud töö eest. 

Kooli teenete medaliga antakse kaasa kooli tänukiri. Medali andmise otsustab kooli 
õppenõukogu. 

Teenete medalit antakse välja kooli juubeliaktusel või kooli erilistel tähtpäevadel. 
 
 KOOLI AURAAMATUSSE KANDMINE 

On kõrge tunnustus eriliste teenete või väga pikaajalise silmapaistev töö eest Väätsa 
kooli hüvanguks. 

Kooli auraamatusse kandmisega kaasneb tänukiri. 
Seda tehakse kooli juubeliaktusel või eriliste tähtsündmuste puhul. 
Kooli auraamatusse kandmise otsustab direktori ettepanekul kooli õppenõukogu. 
 


