
 

Türi Ühisgümnaasiumi tänuõhtu statuut 
 

Muudetud ja täiendatud 2020. aasta jaanuari õppenõukogus. Eelnevalt on statuuti arutatud nõukojas, 

juhtkonnas ja õpilasesinduses.  

 

Kandidaadid: 

 Tänuõhtule esitavad kandidaate õpetajad, õpilased, klassid ja õpilasesindus. Kandidaadid 

peavad olema põhjendatud (iseloomustatud) ja esitatud ette antud vormil; 

 esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud; 

 

Nominendid: 

 iga koolipere liige saab anda oma e-hääle iga kategooria ühele kandidaadile; 

 tänuõhtu nominentideks saavad igas kategoorias kuni viis kõige enam hääli kogunud 

kandidaati; 

 õpilane võib nominent olla mitmes kategoorias. 

 

Laureaadid:  

 II voorus valib 4 õpetajast ja 12 õpilasest ( igast klassist 2 õpilast) koosnev žürii nominentide 

hulgast iga kategooria laureaadi/d; 

 žüriisse ei saa kuuluda õpilased, kes on esitatud nominentideks; 

 juhul kui mõnes kategoorias ei ole õppeaasta jooksul keegi eriliselt välja paistnud, ei pea 

preemiat välja andma; 

 juhul kui mõnes kategoorias on õppeaasta jooksul silma paistnud eriliselt palju tugevaid 

kandidaate, siis on õigus välja anda ka mitu preemiat ühes kategoorias; 

 õpilane saab saada laureaadiks ainult ühes kategoorias; 

 õpilane, kes on pälvinud laureaaditiitli, ei kandideeri järgmistel aastatel samas kategoorias.  

 

Tänuõhtu: 

 tänuõhtule kutsutakse kõik nominendid koos vanematega; 

 tänuõhtu tseremooniale on oodatud kogu koolipere. Kutsega külalised on oodatud ka 

tseremooniale järgnevale banketile. 

 

 

Õppetööpreemia (alates 2012) - seda kategooriat ei hääletata 

Õppetööpreemia väljaandmisel arvestatakse edukust õppetöös ja olümpiaadidel, osalemist 

konkurssidel, õpikodades ja teaduskoolis. Oma tegevusega on ta aidanud kujundada kooli head mainet 

ning on eeskujuks suhtumisega õppetöösse. 

 

Kandidaate võivad esitada õpetajad. 

 

Spordipreemia (alates 2012) – antakse õpilasele, kes on edukalt esindanud kooli 

 

Spordipreemia väljaandmisel arvestatakse kooli esindamist võistlustel ja kohtunikuks olemist. 

Spordipreemia kandidaat on tervisliku eluviisiga ning osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides. 



Oma tegevusega on ta aidanud kujundada kooli head mainet. Tema suhtumine õppetöösse on 

vastutustundlik. 

 Õpilane, kuitahes edukas oma koduklubis, ei kvalifitseeru TÜGi tänuõhtu spordipreemia 

kandidaadiks, kui ta kooli nimel ei võistle. Küll aga saab ta kutse tänuõhtule, kui info 

(treenerilt) tema saavutustest on jõudnud kooli juhtkonnani. 

 

Kandidaate võivad esitada õpetajad ja õpilased.  

 

Kaunite kunstide ja sõnakunsti preemia (alates 2020)  

Kaunite kunstide ja sõnakunstipreemia saab õpilane, kes väljendab end muusika, tantsu ja/või kujutava 

kunsti kaudu ning huvitub sõnakunstist kõnes ja/või kirjas. On silmapaistev koolis, lisaks on edukalt 

esinenud erinevatel konkurssidel, näitustel või teistel õpilasvõistlustel. Oma tegevusega on ta aidanud 

kujundada kooli head mainet. Tema suhtumine õppetöösse on vastutustundlik. 

 

Kandidaate võivad esitada õpetajad ja õpilased.  

 

Aktiivse õpilase preemia (alates 2012) 

Aktiivse õpilase preemia kandidaat paistab silma koolisisese omaalgatusega, huvitub ja on eestvedaja 

klassi- ja koolivälistest tegevustest, aitab organiseerida sündmusi. Oma tegevusega on aidanud 

kujundada kooli head mainet. Tema suhtumine õppetöösse on vastutustundlik. 

 

Kandidaate võivad esitada õpetajad ja õpilased.  

 

Aasta vabatahtlik (alates 2017) 

Aasta vabatahtlik on ettevõtlik kodanik eelkõige väljaspool kooli. Ta on aktiivne vabatahtlik osaline 

mõnes ühingus või sündmustel. Ta on aktiivne osaleja, algataja ja läbi viija jne. 

 

Kandidaate võivad esitada vabatahtlikud ise (esitavad iseenda), õpetajad, õpilased. 

 

Kooli sõber (alates 2012) 

Preemia saab isik, asutus või partner, kes on õppeaasta jooksul panustanud kooli ja meie tegemisi. 

Kooli sõbra preemia saaja(d) nimetab juhtkond. 

 

Kandidaate võivad esitada õpetajad ja õpilased. 

 

Õpilasesindusel on õigus anda välja preemia õpetajale ja koolitöötajale.   

 

Žüriil on võimalus anda eripreemiaid muudes silmapaistvates tegudes jooksva õppeaasta eest. 


