
Kinnitatud 

Pärnu Vanalinna Põhikooli 

direktori käskkirjaga  

22.04.2022 1-1/21 

1 

 

 

 

Pärnu Vanalinna Põhikooli personali tunnustussüsteem 
 

 
 

Pärnu Vanalinna Põhikooli töötajate tunnustussüsteemi eesmärgiks on tähelepanu osutamine ja töötajate 

tunnustamine kohusetundliku ja tulemusliku töö eest ning vabatahtliku ja märkimisväärse panuse eest kooli 

arendustegevusse.  

 

Pärnu Vanalinna Põhikooli töötajate tunnustamissüsteem määratleb järgmised tunnustamise vormid: 

 

1. Pärnu Vanalinna Põhikooli aumärgi omistamine 

Pärnu Vanalinna Põhikooli aumärk on kooli kõrgeim autasu, mille omanikuks võib saada vaid üks kord. 

Aumärgiga kaasneb Pärnu Vanalinna Põhikooli aukiri ja võimalusel rahaline preemia.  

Aumärk omistatakse kooli töötajatele Pärnu Vanalinna Põhikoolis: 

- silmapaistvate töö- või õpitulemuste eest 

- märkimisväärse algatuse või panuse eest kooli arendustegevusse 

- tulemusliku tegevuse või algatuse eest õpilaste mitmekülgse arengu toetamisel 

- märkimisväärse panuse eest õppeasutuse, kogukonna, linna või riigi hariduse edendamisse 

 

2. Töörühma ja/või töötaja esitamine „Eestimaa õpib ja tänab” (sh Pärnu linna ja 

Pärnumaa haridustöötajate konkursile) auhinna konkursile 

Kõigis kategooriates esitatud nominendid pälvivad selle kategooria võitja tiitli Pärnu Vanalinna Põhikoolis, 

mis antakse üle koolis toimuval Õpetajate päeva aktusel.  

 

 

3. Pärnu Vanalinna Põhikooli Hea õpetaja/töötaja nimetuse omistamine 

Kooli Hea õpetaja/töötaja valitakse kooli hoolekogu ja/või õpilasesinduse, õpilaste ja lastevanemate küsitluse 

ja/või juhtkonna tagasiside alusel, iga õppeaasta septembris ning antakse üle kooli Õpetajate päeva aktusel. 

Tiitliga kaasneb Pärnu Vanalinna Põhikooli tänukiri ja auhind. 

 

 

5. Pärnu Vanalinna Põhikooli tänukiri ja/või rahaline preemia 
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Rahalise preemia määratakse töötaja panuse eest kooli arendustegevusse, silmapaistava või uuendusliku teo, 

algatuse või tulemuste/saavutuste eest. 

Tänukirjaga, millega kaasneb kooli sümboolikaga meene, tunnustatakse töötajat: 

- kooli arendustegevuses osalemise ja/või saavutatud tulemuste eest 

- märkimisväärsete tööalaste saavutuste / tulemuste eest õppe- ja kasvatustöö valdkonnas 

- õppeprotsessi arendamise ja nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete juurutamise eest 

- õpilaste (sh HEVÕ) tulemusliku juhendamise, toetamise ja/või saavutatud tulemuste eest 

- HEV õpilaste integratsiooni toetamise eest 

 

 

6. Pärnu Vanalinna Põhikooli ühiskoolitused, – üritused, koostööprojektid ning 

õppereisid 

Ühiskoolitused, -üritused ning õppereisid korraldatakse kogu kooli töötajatele nende professionaalsete 

kompetentside arendamiseks; motivatsiooni suurendamiseks; koostöö- ja meeskonnatööoskuste 

süvendamiseks; kooli arendustegevuse toetamiseks ning arenguvõimaluste avardamiseks.  

 

7. Kiida kolleegi 

Pärnu Vanalinna Põhikooli kolleegide tunnustus- ja kiidusõnad suuliselt või kirjalikus vormis „Kiidukastis“, 

mis edastatakse õpetajale/töötajale. 

 

 

 


