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Rahvusvaheliste võistluste võitjate tunnustamine
Eesti haridus on maailmas hea mainega, meie noortel on head teadmised ja oskused ning meie
haridustöötajad on tunnustamist väärt. Lisaks sellele, et õpetajate päeva raames tõstame esile
õpetajate ja koolijuhtide suurepärast tööd ning üksikisikute ja organisatsioonide tegevust
hariduse toetamisel, soovime tänada ka parimaid õppureid ja nende juhendajaid.
Haridus- ja Teadusministeerium soovib tunnustada üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja
kõrgkoolide õpilasi, üliõpilasi ja nende juhendajaid, kes esindasid möödunud õppeaastal
(01.09.2016 kuni 31.08.2017) Eestit väga edukalt rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel.
Kogu ettevõtmine tipneb 7. oktoobril toimuva Aasta Õpetaja auhinnagalaga „Eestimaa õpib ja
tänab“, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon.
Et tunnustada tublimaid, palume teilt abi võitnud üliõpilaste ja õpilaste ning nende õpetajate,
juhendajate ja treenerite väljaselgitamisel. Selleks palume esitada Haridus- ja
Teadusministeeriumile parimate õppurite andmed, kus on ära toodud ka juhendaja(te) nimed.
Kavatseme tunnustada vähemalt kümne osalejariigiga võistlusel (sh olümpiaadil, konkursil,
spordivõistlusel) I-III koha saavutanuid. Tingimuseks on, et rahvusvahelisele võistlusele peab
olema eelnenud analoogiline üleriigiline võistlus Eestis.
Teie ettepanekute põhjal teeb valiku ja kinnitab vastuvõtule kutsutavate lõpliku nimekirja
Haridus- ja Teadusministeerium.
Ootame teilt parimate õppurite kohta järgmisi andmeid:
-(üli)õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, klass, kursus (õppeaastal 2017/2018),
õppeasutus (õppeaastal 2017/2018), kontaktandmed (telefon, postiaadress, e-posti
aadress), kutsekooli õpilastel ka eriala;
-õppeasutuse nimetus rahvusvahelise olümpiaadi või võistluse toimumise ajal
(õppeaastal 2016/2017);
-peamise juhendaja, treeneri või õpetaja nimi, töökoht, kontaktandmed (telefon,
postiaadress, e-posti aadress);
-tulemus (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht, saavutus, osalenud riikide arv, koht
üldises paremusjärjestuses);
-eelnenud võistlus Eestis (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht, saavutus);
-esitaja kontaktandmed (asutus, nimi, telefon, e-posti aadress);
-täiendav selgitus (kui peate vajalikuks).
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Ettepanekute esitamiseks palume täita elektroonse registreerimisvormi ministeeriumi
kodulehel http://www.hm.ee/et/oppuritetunnustamine. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 11.
september 2017. Palume edastada kiri kõikidele asjasse puutuvatele asutustele.
Täiendav informatsioon: Signe Granström (tel 735 0231 e-post: signe.granstrom@hm.ee).
Palume ministeeriumi teavitada (e-posti aadressil: terje.maesalu@hm.ee) ka siis, kui teil kedagi
esitada ei ole.
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