JÄNEDA KOOLI AASTATEGIJA 2017 STATUUT
Veebruar 2018
Aastategija valitakse eelmisel aastal (2017) eriliselt silmapaistnud saavutuste
eest.
Iga klass, lapsevanemad, hoolekogu ja koolitöötajad saavad valida igasse
kategooriasse ühe kandidaadi, kes valitakse ühise hääletamise või nõupidamise
tulemusel. Iga kandidaadi esitamiseks tuleb täita selleks ettenähtud ankeet
(lisas), millele on lisatud igasse kategooriasse kandidaat ja põhjendused.
Ankeedid esitatakse hiljemalt 14. veebruaril koolijuhile.
Parima väljaselgitamine
Oluline on ankeedile märkida võimalikult palju ja häid põhjusi, miks just
teie poolt esitatud kandidaat on kõige parem. Kõikidest esitatud kandidaatidest
valib kooli juhtkond välja need, kelle kohta on kõige paremad tegevused
/põhjendused toodud. Igas valdkonnas valitakse 3 nominenti (üks nominent igas
vanuseastmes) ja üks laureaat.
Tunnustamine toimub 22. veebruari aktusel.

Kategooriad on:
TUBLI SPORTLANE:
- paistab silma aktiivse osalemisega kehalise kasvatuse tunnis;
- osaleb trennides (mitu korda nädalas?);
- hea mängija meeskonnas või silmapaistev individuaalselt (näited);
- peab oluliseks sportlikke ja tervislikke eluviise (näited);
TUBLI ÕPPIJA (esitavad õpetajad):
- on heade või väga heade hinnetega;
- tal on kodused ülesanded õigeaegselt tehtud;
- osaleb aineolümpiaadidel, -konkurssidel, -võistlustel (näited);
- teeb meelsasti lisatööd (loeb raamatuid, uurib mingit teemat vms)
(näited);
- osaleb huvikoolis või ringide tegevuses (ka väljaspool kooli) (näited);
- aitab ka kaaslasel õppida (näited);

HEA SÕBER (valivad kool ja lasteaed):
- kuulab ära kaaslase mured ja vajadusel aitab;
- hoiab teiste isiklikke saladusi;
- on kõigiga sõbralik ja abivalmis;
- ei kiusa ise kedagi ega lase teistel kiusata;
HEA ÕPETAJA (valivad õpilased, valimise korraldab Õpilasesindus):
- oskab hästi õpetada ainet;
- tunnid on huvitavad ja teemad hästi seletatud;
- aitab meelsasti, kui keegi vajab abi;
- tunnis valitseb töömeeleolu;
AASTA TEGU:
- võib olla tegu, mis on suur ja silmapaistev;
- võib olla väike, kuid oluline;
-

midagi on head või kasulikku tehtud;

-

positiivne muudatus koolis, mis vajab äramärkimist;

TUBLI TEGUTSEJA :
- on aktiivne, kes korraldab või on aidanud korraldada üritusi (näited);
- osaleb aktiivselt ringitegevustes (ka väljaspool kooli) (näited);
- võtab aktiivselt osa tunnitööst;
- osaleb tunnivälises tegevuses (näited);
VARIA:
- siia võib ise lisada organisatsiooni, lapsevanema, toetaja, koolitöötaja, kes
on meid aidanud, toetanud vms, kuid ei sobi teistes kategooriates esitada.

