
 
 

Lisa 1. Aasta tiitlite statuudid 

 

1. Aasta õpetaja 

1.1. Kandidaadiks saab esitada kutse- ja üldainete õpetajaid, kes on käesoleva 

õppeaasta jooksul:  

1.1.1. väga hästi täitnud oma tööülesandeid, saavutanud edu kutsevõistlustel 

õppekava arendusel jms.; 

1.1.2. olnud ühiskondlikult aktiivne, osalenud koolielu edendamisel; 

1.1.3. olnud eeskujuks oma kolleegidele, on uuendusmeelne, kelle tegevust 

on hinnatud õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide poolt, kellel on 

eelmis(t)el õppeaasta(te)l väljapaistvad töötulemused õpilaste 

juhendamisel ja innustamisel, saavutamaks parimaid võimetekohaseid 

tulemusi;  

1.1.4. oluliselt aidanud kaasa õpilaste kujunemisele aktiivseteks ning 

töökateks. 

2. Aasta töötaja  

2.1. Kandidaadiks saab esitada töötajaid haldusosakonnast, üldosakonnast, 

õpilaskodust ja  juhtkonnast, kes on käesoleva õppeaasta jooksul: 

2.1.1. paistnud silma oma töökusega ja kelle töötulemused on esiletõstmist 

väärivad.  

2.1.2. Soovituslikult võib arvestada tunnustuse määramisel töötaja poolt 

tehtud häid ettepanekuid enda töövaldkonna paremaks korraldamiseks 

või töötaja aktiivsust ühistegevuses. 

3. Aasta tegu  

3.1. Kandidaadiks saab esitada struktuuriüksust, komisjoni, silmapaistvat töötajate 

rühma või ka inimest, kes on käesoleva õppeaasta jooksul: 

3.1.1. näidanud end tõelise meeskonnana;  

3.1.2. algatanud kooli jaoks olulise tähtsusega ettevõtmisi või sündmusi, mis 

on positiivselt mõjutanud kooli arengut ja tuntust;  

3.1.3. oluliselt tõstnud kooli mainet üldsuse silmis.  

4. Aasta päikseline kolleeg  

4.1. Kandidaadiks saab esitada töötajat, kes on käesoleva õppeaasta jooksul: 

4.1.1. jäänud silma kui tore, positiivse ellusuhtumise ja säravate silmadega 

kolleeg; 

4.1.2. suutnud olla igas olukorras rahulik, lahke, sõbralik ja naerusuine. 

5. Aasta grupijuhendaja 

5.1. Kandidaadiks saab esitada grupijuhendajat, kes on käesoleva õppeaasta 

jooksul: 

5.1.1. olnud töös oma õppegrupiga järjepidev ja tulemuslik;  

5.1.2. pälvinud juhendajana oma õpilaste austuse; 

5.1.3. korraldanud ja/või osalenud koos oma õppegrupiga üritustel;  

5.1.4. hinnatud õpilaste, lapsevanemate, koostööpartnerite ja kolleegide poolt.  

6. Aasta kooli sõber (väljastpoolt kooli) 



 
 

6.1. Kandidaadiks saab esitada tõelist oma ala tegijat, kes on käesoleva õppeaasta 

jooksul:  

6.1.1. oluliselt panustanud kooli heaks;  

6.1.2. olnud töö on meile kõikidele eeskujuks ja kes ise on suurepärane 

isiksus (ettevõte) 

6.1.3. osalenud kooli arendustegevuses ja/või projektide töös.  

6.2. Kandidaadiks võib esitada nii üksikisikut kui ka organisatsiooni. 

7. Aasta sipelgas 

7.1. Kandidaadiks saab esitada töötajaid sõltumata tema ametinimetusest, kes on 

käesoleva õppeaasta jooksul:  

7.1.1. alati oma töös hoolas,  

7.1.2. paistnud silma töökusega,  

7.1.3. kelle peale võib alati kindel olla,  

7.1.4. kes ei vaata kunagi kella kui midagi on vaja korda teha,  

7.1.5. kes alati on abivalmis jne. 

8. Aasta õpilane 

8.1. Kandidaadiks saab esitada õpilast, kes on käesoleva õppeaasta jooksul: 

8.1.1. paistnud silma märkimisväärse enesearendamisega 

8.1.2. olnud oma õppimise ja käitumisega eeskujuks teistele õpilastele  

8.1.3. olnud aktiivne kooliürituste läbiviimisel 

9. Aasta õppegrupp. 

9.1. Kandidaadiks saab esitada õppegrupi, kes on käesoleva õppeaasta jooksul:  

9.1.1. olnud oma õppimise ja käitumisega eeskujuks teistele õpilastele ning 

aktiivne kooliüritustel osalemisel.  

9.1.2. Kõikidel õppegrupi õpilastel peab õppeaasta õppeedukus olema 

positiivne, ei tohi olla kehtivaid direktori käskkirju ebaõpilasliku 

käitumise eest. 

9.1.3. Tubliduse määramise aluseks võetakse ka põhjuseta puudumiste arv 

ühe õppija kohta ning 4-dele ja 5-tele õppivate õpilaste protsent 

õppegrupis. 

9.2. Tiitel antakse välja igale kutsetasemele eraldi (2 taseme kutseõpe; 3 taseme 

kutseõpe; 4 taseme kutseõpe ja 4 taseme kutsekeskharidusõpe). Tsükliõppes 

õppivad õppegrupid on kõik koos ühes arvestuses ühele tiitlile. 

10. Aasta kohalolija (tunnustuse omistamine on määramatuks ajaks peatatud) 

10.1. Kandidaadiks saab esitada õpilast, kes on käesoleva õppeaasta jooksul:  

10.1.1. kõige vähem tundidest puudunud. 

10.1.2. Lisaks kohal käimisele peavad õpilasel olema  positiivsed õpitulemused 

ja ei tohi olla karistusi käitumise osas.  

10.1.3. Samuti võib tiitli määramisel  arvestada  õpilase keskmist hinnet ja 

aktiivsust  koolielus. 

11. Aasta päikeseline õpilane 

11.1. Kandidaadiks saab esitada õpilast, kes on käesoleva õppeaasta jooksul: 



 
 

11.1.1. paistnud silma kui tore, positiivse ellusuhtumise ja säravate silmadega, 

ning suutnud olla igas olukorras rahulik, lahke, sõbralik ja naerusuine. 

11.1.2. Aasta Päikseline õpilane on alati valmis appi tulema ja kaasa lööma. 

11.1.3. Kandidaadil peavad olema positiivsed õpitulemused ja ei tohi olla 

karistusi käitumise eest. 

 


