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Õpetaja elutöö auhind

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Õpetaja elutöö auhind
(1) Õpetaja elutöö auhind (edaspidi auhind) on Tartu linna poolt makstav rahaline preemia Tartu
linnas tegutseva õppeasutuse (edaspidi õppeasutus) õpetajale eesmärgiga väärtustada ja tunnustada
õpetajat aastatepikkuse tulemusliku ja silmapaistva õpetajatöö eest.
(2) Auhind on ühekordne ja makstakse välja üks kord kalendriaastas kuni kolmele õpetajale
tulemusliku pikaajalise tegevuse eest õpetajana.
(3) Auhinna suurus on 5000 eurot.
§ 2. Konkursi väljakuulutamine
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi haridusosakond) kuulutab välja avaliku konkursi
Tartu Tartu linna kodulehel ja haridusosakonna infokanalites.
§ 3. Taotlus õpetajale auhinna määramiseks
(1) Taotlus õpetajale auhinna määramiseks esitatakse haridusosakonnale 15. septembriks.
(2) Taotluse esitab õppeasutuse juht, tuues välja õpetaja auhinnale kandideerimise põhjenduse ja
tööalase panuse kirjelduse.
(3) Taotlusele tuleb lisada õppeasutuse hoolekogu või nõukogu arvamus.
§ 4. Taotluste hindamine
(1) Esitatud taotlusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt:
1) haridusosakonna juhataja (esimees);
2) Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja;
3) Tartu abilinnapea;
4) haridusosakonna esindaja(-d);
5) Tartu Koolijuhtide Ühenduse esindaja;
6) Tartu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühenduse esindaja;
7) Tartu linna aineühenduste juhtide esindaja;

8) Mittetulundusühingu Tartu Noortevolikogu esindaja.
(2) Komisjoni koosseisu kinnitab haridusosakonna juhataja.
(3) Komisjon hindab taotlusi järgmiste kategooriate kaupa:
1) koolieelse lasteasutuse õpetaja;
2) üldhariduskooli õpetaja;
3) kutseõppeasutuse õpetaja.
(4) Taotluste hindamisel arvestab komisjon kandidaadi:
1) panust laste arengu toetamisel;
2) tegevust, mis on olnud eeskujuks kolleegidele;
3) osalemist õppeasutuse edendamisel;
4) pikaajalist ja silmapaistvat töötamist õpetajana.
§ 5. Auhinna väljaandmine
(1) Komisjon otsustab auhinna andmise kahe nädala jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva.
(2) Auhind makstakse välja ühes osas auhinna saaja pangakontole.
§ 6. Teavitamine
Haridusosakond avaldab auhinna saajad haridusosakonna infokanalites.
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Õiend
Tartu Linnavolikogu Määruse "Õpetaja elutöö auhind" juurde
Käesolev eelnõu asutab õpetaja elutöö auhinna, mille annab välja Tartu linn seni on sarnast
auhinda välja andnud Tartu Kultuurkapital. Tegemist on preemiaga, mida finantseeritakse Tartu
linna eelarvest ning mille väljaandmist korraldatakse koostöös Tartu linnas asuvate
õppeasutustega. Aastas on kavas anda auhind kuni kolmele õpetajale.
Õpetaja elutöö auhinna väljaandmisel arvestatakse õpetaja töökogemust, staaži, tööd aineõpetuse
edendamisel, osalemist üleriigilistes komisjonides või nõukogudes, osavõttu projektidest,
publikatsioone, õppetunnivälist tegevust koolis ja üleriigiliselt, liikmelisust seltsides või
organisatsioonides jms.
Komisjon hindab taotlusi kategooriate kaupa, milleks on :
1) koolieelse lasteasutuse õpetaja;
2) üldhariduskooli õpetaja;
3) kutseõppeasutuse õpetaja.
Komisjonil on õigus anda välja aastas kokku kuni kolm auhinda. Komisjonil on muuhulgas õigus:
- jätta kategoorias auhind välja andmata;
- anda mingis kategoorias välja mitu auhinda.
Auhinna saajad selgitab välja laiapõhjaline komisjon, kuhu kuuluvad haridusosakonna juhataja
(esimees), Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja, Tartu abilinnapea, haridusosakonna
esindaja(-d), Tartu Koolijuhtide Ühenduse esindaja, Tartu Linna Koolieelsete Lasteasutuste
Juhtide Ühenduse esindaja, Tartu linna aineühenduste juhtide esindaja, Mittetulundusühingu Tartu
Noortevolikogu esindaja.
Kuna tulumaksuseaduse § 19 kohaselt on preemia maksustatav tulumaksuga, kaasneb preemia
maksmisega täiendavalt maksukulu. Eelnõus nimetatud preemiasumma saab õpetaja kätte,
tulumaks kavandatakse täiendavalt. Preemia vahendid planeeritakse haridusosakonna eelarvesse.

