Tallinna Kivimäe Põikooli töötajate tunnustamise kord
Kinnitatud Tallinna Kivimäe Põhikooli direktori 02.05.2018. a käskkirjaga nr 1-4/9
1. Üldsätted
1.1 Tallinna Kivimäe Põhikooli töötajate tunnustamise eesmärgiks on motiveeriva
tähelepanu osutamine ja tunnustamine nõutavast tulemuslikuma töö eest.
1.2 Tunnustamiseks ettepanekute tegemine
Tunnustamisettepanekuid võivad teha õpetajad, koolitöötajad, õpilased, hoolekogu
liikmed ja lapsevanemad. Otsuse tunnustamise kohta teeb direktor kooskõlastatult
direktsiooniga.
2. Tunnustuse avaldamise viisid ja vormid
2.1 Suuline kiituse avaldamine kogunemistel ja töökoosolekutel
2.2 Direktori käskkirjaga tänu avaldamine:
2.2.1 individuaalse tulemusliku töö eest,
2.2.2 piirkondlikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilaste
juhendamise eest,
2.2.3 ülekoolilise ürituse eduka organiseerimise ja läbiviimise eest,
2.2.4 rahvusvahelistes projektides eduka osalemise ja/või nende juhtimise eest.
2.3 Kooli tänukiri
2.3.1 tulemusliku töö eest ainevaldkonnas,
2.3.2 õppetöövälise tulemusliku töö eest,
2.3.3 klassijuhataja töö eest,
2.3.4 töötaja juubeli ja kooliga seotud tähtpäevade puhul,
2.3.5 töötaja tööjuubeli puhul Kivimäe koolis alates 15. tööaastast.
2.4 Õpetaja ja töötaja esitamine tunnustamiseks
2.4.1 Haridus-ja Teadusministeeriumi au- või tänukirjaga pikaajalise eduka töö eest
ja/või seoses pensionile jäämisega,
2.4.2 Tallinna Haridusameti au- või tänukirjaga pikaajalise eduka pedagoogilise töö
eest,
2.4.3 Tallinna Haridusameti tänukirjaga seoses tähtpäevadega,
2.4.4 kaastöötaja tunnustus nominendile Hea kolleeg õpetajate päeva puhul,
2.4.5 kandidaatide esitamisega Tallinna Haridusameti poolt väljakuulutatud
konkurssidele ja Haridus-ja Teadusministeeriumi „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õpetaja
kategooriatele.
2.5 Õpetaja ja töötaja tunnustamine mälestusesemega kooli SA abil seoses tööjuubeliga
Kivimäe põhikooli aastapäeval
2.5.1 koolis 10, 15, 20 aastat töötanud: keraamiline mesilane (kaelaehe vm erineva
suurusega meene) ,
2.5.2 koolis 25 aastat töötanud: hõbesõlg või lipsunõel.

3. Rahalise preemia määramine
Kooli juhil on õigus määrata eelarvevahendite olemasolu korral preemiaid. Preemiaid
määratakse kooskõlastatult direktsiooniga:
3.1 preemia individuaalse tulemusliku töö eest,
3.2 preemia eduka ainealase või õppetöövälise tulemusliku töö eest,
3.3 preemia seoses tähtpäevadega,
3.4 kinkekaart kooli SA abil seoses kaastöötaja tunnustusega Hea kolleeg õpetajate
päeva puhul.
4. Tallinna Kivimäe Põhikooli töötajate tunnustamise korra rakendamine ja muutmine
4.1 Tallinna Kivimäe Põhikooli töötajate tunnustamise ja preemiate määramise kord on
läbi arutatud ja heaks kiidetud Kivimäe Põhikooli õppenõukogu koosolekul ( protokoll
nr …, ……04.2018).
4.2 Käesolevas korras tehakse muudatusi Eesti Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu seadusandlusest ning kooli vajadustest lähtuvalt .

