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

Väätsa Põhikooli töötajate tunnustamise eesmärk on motiveerida töötajaid, kelle isiklik eeskuju
on aidanud noortel kujuneda mitmekülgselt arenenud isiksusteks, kelle innovaatiline tegevus on
positiivselt mõjutanud õpilaskonna ja kooli arengut ning innustanud kolleege.
1. SUULINE TUNNUSTAMINE
● Õpilaste ja õpetajate suuline tunnustamine toimub süsteemselt kord nädalas ülekoolilisel
kogunemisel.
● Õpetajate tunnustamine pärliga kolleegide, laste ja vanemate poolt. Pärli saatmise
võimalus ka väljastpoolt kooli kodulehe kaudu.
2. DIREKTORI KÄSKKIRI
Direktor tunnustab oma käskkirjaga kooli töötajat, kelle 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 premeeritakse rahaliselt.
3. TÄNUKIRI
Antakse pikemaajalise kohusetundliku või tulemusrikka töö eest
● mille tulemusel on õpilased saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna, vabariigi
või rahvusvahelisel tasandil;
● tööjuubelite puhul alates 10 tööaastast Väätsa koolis (kooli alguse aktusel);
● märkimisväärse töö eest klassijuhatajana või ringijuhina;
● kohusetundliku tööülesannete täitmise eest.
Tänukirja antakse õpetajate päeval, kooli sünnipäeval, vabariigi aastapäeval ja kooli alguse ning
lõpuaktustel.
4. AUAADRESS
On tunnustuseks pikaajalise või märkimisväärse töö eest Väätsa koolis
● juubelite puhul (alates 50 a);
Antakse juubelil.
5. KOOLI TEENETE MEDAL
Tunnustatakse väga pika või eriti silmapaistva töö eest

● mil õpilased on korduvalt saavutanud häid tulemusi vabariigi või rahvusvahelisel tasemel;
● pikaajalise eduka ja kohusetundliku töö eest Väätsa koolis;
● märkimisväärsete teenete eest Väätsa kooli arengule kaasa aitamisel;
Kooli teenete medaliga antakse kaasa kooli tänukiri.
Teenete medalit antakse välja kooli juubeliaktusel või kooli erilistel tähtpäevadel.
6. KOOLI AURAAMATUSSE KANDMINE
On kõrge tunnustus eriliste teenete või väga pikaajalise silmapaistev töö eest Väätsa kooli
hüvanguks.
Kooli auraamatusse kandmisega kaasneb kooli tänukiri.
Tänukiri antakse ja auraamatusse kantakse kooli juubeliaktusel või eriliste tähtpäevade ajal.
Kooli auraamatusse kandmise otsustab direktori ettepanekul kooli õppenõukogu.
7. DIREKTORI VASTUVÕTT
Tunnustatakse
● õpetajat, kes on õppeaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste
juhendamisel ja õpetamisel, klassijuhataja töös või klassivälises tegevuses jne.
● klassijuhatajad, kes on lõpetanud töö oma vanuseastmes (algklassid, vanem aste);
● tunnustatakse kooli töötajaid kohusetundliku töö ja lisa kohustuste täitmise eest.
Ettepaneku tunnustamiseks võivad direktorile teha kõik kooli töötajad, õpilased ja lapsevanemad.
Direktori vastuvõtt toimub õppeaasta lõpus.
8. ÜHINE VÄLJASÕIT
Kaks korda õppeaastas (talv, kevad) korraldatakse kollektiivile väljasõidud, et tunnustada tublit
tööd, motiveerida edaspidiseks tegevuseks ja hoida kokkukuuluvustunnet.
9. ENESETÄIENDAMISE TOETAMINE
Kõikidel kooli töötajatel on võimalus end täiendada vastavalt kooli ja enese arengu vajadustele.
10. KOOLI ÜRITUSED, KUS TOIMUB TUNNUSTAMINE
● Õppeaasta avaaktus
● Õpetajate päev
● Koolinädal
● Jõuluväljasõit
● Vabariigi aastapäev
● Kevadine tänuüritus
● Lõpuaktus
● Kooli juubeliaktus

