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Direktori kk nr 16-p 
 

 
Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse töötajate tunnustamissüsteem 

 
1. Tunnustussüsteemi eesmärgiks on Väike-Maarja Gümnaasiumi ja Õppekeskuse (edaspidi koolide) 
personalile tähelepanu osutamine tulemusliku töö eest.  
 
2. Koolide tunnustamissüsteem määratleb järgmised vormid: 

 
1.2. Tööalane edukus: 
 

1.2.1.  direktori käskkirjaga kiituse avaldamine ja tänukiri:  
    • maakondlikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest  (üldjuhul 
1. – 3. koht);  
    • koolisisese ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest; 
 

1.2.2.  rahalise preemia määramine:  
    • maakondliku ürituse eduka läbiviimise eest  - 120 -150 eurot; 
    • maakondliku (I-III koht) ja vabariiklikul olümpiaadil, spordivõistlusel või kutsekonkursil edukalt 
esinenud õpilase juhendamise eest  - 120 – 150 eurot; 
    • maakondliku õpilasvõistluse IV-VI koht,  maakondliku võistkondliku õpilasvõistluse I – III koht,  
ülekoolilise suurürituse organiseerimise ja läbiviimise eest   - 60 - 80 eurot; 

• kooli mainet edendava projekti eest maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil  -120 – 
150 eurot     

 • maakondliku õpilasvõistluse VII- X koht, silmapaistva tegevuse eest koolisiseste konkursside, 
olümpiaadide, õppekäikude, ainenädalate vms eest 30 -50 eurot. 
 
1.2.3. kooli logoga mälestusese: 
    • maakondliku ürituse eduka läbiviimise eest; 
    • maakondliku ja vabariiklikul olümpiaadil, spordivõistlusel või kutsekonkursil edukalt esinenud 
õpilase juhendamise eest; 
    • ülekoolilise suurürituse organiseerimise ja läbiviimise eest; 
    • kooli mainet edendava projekti eest maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil; 
    • silmapaistva tegevuse eest koolisiseste tasemetööde, konkursside, olümpiaadide, õppekäikude vms 
eest. 
1.2.4. lisapuhkuse võimaldamine:  

• vastavalt Väike-Maarja Gümnaasiumi kollektiivlepingule. 
1.2.5. Õpetaja esitamine maakonna  „Aasta õpetaja“ tiitli saamiseks; 
1.2.6. Seoses koolide juubelitega. 

 
1.3. Isiklik elu  

1.3.1.  Lilled ja/või koolilogoga mälestusese: 

• abiellumine, lapse sünd ; 
• pensionile saatmine; 
• uued töötajad; 
• kooli lõpetamine, lisaeriala omandamine. 

 
 



    1.3.2.  rahaline preemia: 
• 5 ja 0 lõppevad sünnipäevad  lillekimp kuni 5 eurot; 
• Alates 50.aasta juubelist kinkekaart kuni 20 eurot; 
• Abiellumisel, lapse sünni ja pensionile saatmise puhul kinkekaart kuni 32 eurot; 
 
1.3.3. Tänukiri ja lilled:  
• Õppeaasta viimases õppenõukogus õpetajate tunnustamine (kui õpetajal on pedagoogilist staaži 
ja/või koolides töötamise staaži 5, 10, 15,20, 25, 30, 35, 40.a - tänukiri ja lilled). 
 

Töötajate tunnustamise otsustab koolide nõukogu. 


