
 

       KINNITATUD  

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi  

direktori 27.05.2013 käskkirjaga nr 1/8 

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi parimate õpilaste ja nende 

juhendajate tunnustamise kord 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilaste eduka 

õppimise, eeskujuliku või hea käitumise, saavutuste olümpiaadidel, ainevõistlustel, 

konkurssidel, spordivõistlustel linna, maakondlikul ja/või üleriigilisel ning rahvusvahelisel 

tasandil, isikliku eeskuju, ühiskondliku ja koolivälise aktiivsuse ning koolielu väärika 

edendamise eest ning nende juhendajate tunnustamine. 

1.2. Tunnustamisele kuuluvad õpilased, kelle lõpuhinded on „viied” ja kelle käitumine on hea 

või eeskujulik;  kes on saavutanud linna ja piirkonna tasemel korraldatud haridusalastes 

üritustes I koha, maakonna tasemel I-III koha, vabariiklikul tasemel I-X koha, edukalt 

esindanud linna rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, ja nende juhendajad. 

1.3. Haridusalal toimuvad üritused käesoleva korra tähenduses on linna, piirkonna, maakonna, 

vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel korraldatud aineolümpiaadid, konkurssid, 

võistlused ja viktoriinid. 

1.4. Haridusalal toimuvate ürituste staatust sätestab selle ülesannete koostaja. 

1.5. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilasi ja nende juhendajaid võib tunnustada 

järgmiselt: 

- tänukiri; 

- meene; 

- direktori pidulik vastuvõtt. 

 

2. Tunnustamise liigendus 

    

2.1. Tunnustamine tänukirjaga 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tänukirjaga tunnustatakse õpilased, kelle lõpuhinded on 

„viied” ja kelle käitumine on hea või eeskujulik; kes on saavutanud linna ja piirkonna tasemel 



korraldatud haridusalastes üritustes I koha, maakonna tasemel I-III koha, vabariiklikul tasemel 

I-X koha, edukalt esindanud kooli rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, ja nende juhendajad. 

 

2.2. Tunnustamine meenega 

Meenetega tunnustatakse õpilased, kes on saavutanud vabariiklikul tasemel korraldatud 

haridusalastes üritustes I-X koha ning edukalt esindanud kooli rahvusvahelistel 

aineolümpiaadidel ja nende juhendajad. 

 

2.3. Direktori pidulik vastuvõtt 

2.3.1. Direktori pidulikule vastuvõtule kutsutakse käesoleva statuudi punktis 2.1. ja 2.2. 

mainitud isikud. 

2.3.2. Direktori pidulik vastuvõtt toimub õppeaasta lõpus. 

 

3. Tunnustamise otsus 

 

3.1. Õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise otsustab Tallinna Mustamäe 

Reaalgümnaasiumi direktori käskkirjaga moodustatud komisjon. 

3.2. Komisjoni pädevuses on tänukirjade ja meenete väljaandmisega seotud küsimused ning 

direktori vastuvõtule kutsutud õpilaste ja nende juhendajate nimekirja kinnitamine. 

3.3. Komisjon võib määrata erandjuhtumeid õpilaste tunnustamiseks. 

 

4. Rakendussätted 

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi parimate õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise 

kord jõustub selle Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktori käskkirjaga kinnitamise 

kuupäevast. 

 

 

 

   


