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„Kuu haridusjuht“ ja „Kuu haridustegu“ on tunnustused, mis võimaldavad  
Tallinna Haridusameti töötajatel märgata ja esitada häid juhte ning silmapaistvaid 
haridustegusid tunnustamiseks. 
Loodame, et juhtide tegevused ja haridusteod inspireerivad teidki! 
___________________________________________________________________ 

Tunnustamise peamised märksõnad kandidaatide esitamisel olid 
kvaliteedialane juhtimine, arendustöö, väärtushinnangute arendamine ja 
kogemuste jagamine. 
 

2019. aasta jaanuari haridusjuht 
Esile tõsteti: 
Meelis Kond, Tallinna 21. Kool - direktori eestvedamisel ja toetamisel arendati 
koostöös kolleegidega koolis Ettevõtlus-robootika õppesuund, loodi 
innovatsioonistuudio ning lõimiti robootika teiste õppeainetega, mille tunnustuseks 
pälvis Tallinna 21. Kool konkursil Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2018 Eesti vooru 
peaauhinna ning sai tunnustuse kui Rahvusvahelise konkursi Quality Innovation Award 
finalist. 
Lisaks tunnustame: 
Katrin Luhaäär, Ristiku Põhikool - direktori eestvedamisel võeti koos kolleegidega 
30. jaanuaril vastu Göteborgi delegatsioon. 
Larissa Zaytseva, Tallinna Liikuri Lasteaed - direktori eestvedamisel korraldati 
koostöös kolleegidega koolitusi “#EduInnoLab tuleb külla”, koolitustel osales 166 
õpetajat kaheksast lasteaiast. 
Maie Sepp, Tallinna Kivimäe Põhikool - direktori eestvedamisel võeti koos 
kolleegidega 29. jaanuaril vastu Göteborgi delegatsioon. 
Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasium – direktor tutvustas mentorprogrammis 
osalejatele head praktikat Clanbeat´i kasutajana - kuidas Clanbeat keskkonna abil 
tõsta töötajate tööõnne ja luua usalduslikumat töökeskkonda. 
Siret Paasmäe, Tallinna Järveotsa Gümnaasium – direktori eestvedamisel võeti 
koos kolleegidega 28. jaanuaril vastu Göteborgi delegatsioon. 
Tatjana Lüter, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium - koolijuhi 
eestvedamisel tegutseb kool aktiivselt kiusamisvabaks saamise nimel. Loomisel on ka 
uus traditsioon - kinoõhtud kooliperele. 
Veiko Rohunurm, Tallinna Südalinna Kool - direktori eestvedamisel panustas kool 
koostöös Tallinna Haridusametiga 22. jaanuaril ja 24. jaanuaril toimunud 
tulemushindamise arendusseminaride korraldamisse ja õnnestumisse. 
 

2019. aasta jaanuari haridustegu 
Esile tõsteti: 
Tallina 21. Kool - kool pälvis Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2018 konkursi Eesti vooru 
peaauhinna ning sai tunnustuse kui Rahvusvahelise konkursi Quality Innovation Award 
finalist. Tallinna 21. Kool pälvis tunnustuse Ettevõtlus-robootika õppesuuna, 
innovatsioonistuudio loomise ning robootika lõimimise eest teiste õppeainetega. 
Arendatud õppesuund on seotud kooli missiooni ja põhiväärtustega. 
Lisaks tunnustame: 
Kõiki lasteaedasid (Tallinna Nurmenuku Lasteaed, Tallinna Lasteaed Karikakar, 
Tallinna Lasteaed Pääsusilm), kelle eestvedamisel toimus lasteaiaõpetajate 
konverents „Õpime uutmoodi“. 
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Kõiki lasteaedasid (Kalamaja Lasteaed, Lasteaed Kelluke, Pelguranna Lasteaed, 
Tallinna Lasteaed Mudila, Tallinna Kelmiküla Lasteaed), kes võtsid ette ühisprojekti 
„Küünlaümbriste jaht“, mille käigus koguti ja sorteeriti alumiiniumjäätmed ning need 
viidi Kuusakoski AS kogumispunkti. 
Pelgulinna Gümnaasium – koolis toimus 17. jaanuaril rahvatantsukontsert "100 
sõlge". Antud kontserdiga tähistati noorte tantsupeo idee elluviija ning Pelgulinna 
Gümnaasiumi tantsu- ja tööõpetuse õpetaja Alfred Raadiku sajandat 
sünniaastapäeva, lisaks tähistati tantsupeoaasta algust. 
Pelguranna Lasteaed – lasteaia personali eestvedamisel ollakse nüüd Tallinna 
Loomaaia Kihnu maalamba vaderiks. 
Kadrioru Saksa Gümnaasium – koolis tähistati juba neljandat aastat lipu aastapäeva 
piduliku tseremooniaga. Selle tähistamine on kui igal aastal uuenev tõotus, mis 
süvendab õpilastes veelgi nn oma kooli tunnet ja ühtekuuluvustunnet. 
Pirita Majandusgümnaasium - koolis toimus viiendat korda majanduskonverents 
gümnasistidele. Konverentsi peaesinejateks olid kaheteistkümnendate klasside 
õpilased, kes valmistasid ettekanded ette koostöös Sisekaitseakadeemia kadettidega. 
Konverentsi erikülalised olid Hiina, Jaapani ja Brasiilia saatkondade esindajad. 
Tallinn 32. Keskkool – koolis toimus järjekordne traditsiooniline Oma Kooli Päev. 
Tallinna 53. Keskkool – kooli meeskond ''53Noored'' esitati tunnustuskonkursi 
“Suured teod 2018” nominendiks Mustamäe valgusfestivali raames eskiiside põhjal 
valmistatud tuleskulptuuride eest. 
Tallinna Juudi Kool – kooli õpilased osalesid okupatsioonide ja vabaduse muuseum 
„Vabamus“ korraldatud õpilaste Holokausti-teemalise kirjandivõistlusel. 
Tallinna Järveotsa Gümnaasium – kool osales Euroopa statistikavõistlusel. 
Tallinna Kristiine Gümnaasium – kooli tüdrukute ja poiste võistkonnad saavutasid 
31. jaanuaril toimunud I-III klasside Tallinna etapil pallilahingus I koha ning tagasid 
pääsu vabariiklikule võistlusele. 
Tallinna Kristiine Lasteaed – lasteaia eestvedamisel toimus 31. jaanuaril 
aktiivõppepäev õpetajalt-õpetajale. Õppepäeval oli võimalus kehastuda lapseks ja 
osaleda erinevates lõimitud õpitegevustes. Tegevused toimusid kuues erinevas 
õpitoas ja pakkusid suurt kaasategutsemisrõõmu õpetajatele. 
Tallinna Kuristiku Gümnaasium – kooli on paigutatud lugemispuud, mille kaudu 
motiveeritakse õpilasi rohkem lugema. Iga õpilane saab laenutatud raamatu 
tagastamisel raamatukokku kinnitada oma klassi puule lehekese loetud raamatu kohta. 
Klass, kelle puul on aprilli lõpuks enim lehti, saab auhinna. Lisaks lugemisaktiivsuse 
tõstmisele toimus jaanuaris ka viies matemaatikakonverents gümnasistidele ja 
üheksandikele, mille korraldasid õpilased. 
Tallinna Lasteaed Delfiin - 30. jaanuaril korraldas lasteaed koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga digiõpiku „Eesti keel teise keelena I ja II osa“ rakendamise 
koolitusseminari venekeelsete lasteaedade eestikeelsetele õpetajatele. Digiõpik on 
mõeldud kasutamiseks Apple iPadis ja vastab Koolieelse lasteasutuse riiklikule 
õppekavale. 
Tallinna Lepistiku Lasteaed – lasteaed korraldas teist aastat järjest ülelinnalise 
mälumängu „Kuldvillak EV100“, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. 
Mälumängu eesmärk oli pakkuda lastele lustimis- ja osavõturõõmu, mille tulemusena 
kinnistatakse seniseid teadmisi ning avardatakse silmaringi uute teadmistega. 
Mälumängust võtsid osa mitme Tallinna lasteaia esindajad. 
Tallinna Liikuri Lasteaed – lasteaias koos peredega valmistatud ehted said kõrge 
rahvusvahelise tunnustuse osaliseks, nimelt saavutati Hispaanias toimunud 
rahvusvahelisel konkursil “XXI sajandi jõuluehe oma kätega” I ja II koha, ehted 
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valmistati koos vanematega. Lisaks võttis Tallinna Liikuri Lasteaed 17. ja 22.jaanuaril 
koolituse „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas" 
vastu eesti keele õpetajaid Ida-Virumaalt ja Tallinnast. 
Tallinna Lilleküla Gümnaasium - 21. jaanuaril tähistati koolis ülemaailmset 
kallistamispäeva. Õpilastega räägiti hoolivusest, kaaslaste märkamisest ning kallistati 
üksteist rohkem. 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium – koolis toimus karjäärinädal. 
Tallinna Prantsuse Lütseum - kooli IX klasside õpilased valmistasid käsitöötunnis 
imelised nukud kuulsatest eestlastest, mis oli ühtlasi ka põhikooli lõputööks töö- ja 
tehnoloogiaõpetuses. 
Tallinn Pääsküla Kooli - koolis toimus Nõmme lasteaedade ja koolide solistide 
konkurss. 
Tallinna Rahumäe Põhikool – koolis toimus ÕHU-le pühendatud teadusnädal. 
Kõikides ainetundides oli midagi ÕHU-s ehk ÕHU temaatikat läbivad ülesanded ja 
tekstid. 
Tallinna Reaalkool - kooli delegatsioon osales seitsmendat korda Singapuris toimuval 
rahvusvahelisel Noorte Teadusfoorumil (ISYF 2019). Teadusfoorumi eesmärgiks on 
tuua kokku teadushuvilised õpilased maailma parimatest koolidest, inspireerida neid 
jätkama teaduse valdkonnas, luua uusi kontakte ja tutvustada. Õpilaste jaoks oli sellel 
korral läbivaks tegevuseks rahvusvahelises meeskonnas Rube Goldbergi masina 
ehitamise võistlus, mille käigus tuli läbi viia ka etteantud teemal loodusteaduslik 
uurimus. Kooli meeskond suutis ehitada parima masina „joogijanu“ kategoorias. 
Tallinna Rännaku Lasteaed – lasteaia eestvedamisel toimus 25. jaanaril Nõmme 
Maja aulas traditsiooniline Nõmme linnaosa õpetajate tunnustusüritus. 
Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed - 14. jaanuar - 18. jaanuar toimus Erasmus+ 
projekti "Learning is interesting and fun“ esimene kohtumine, mille raames võõrustati 
külalisi Türgist; Hispaaniast; Kreekast ja Prantsusmaalt. Kohtumise käigus toimus 
koolitusseminar, anti ülevaade Eesti haridussüsteemist, lasteaia õppe- ja 
kasvatustööst ning töökorraldusest. 
Tallinna Tondiraba Huvikool – kool osales konkursil Tallinna "Suured teod" 2018 ja 
kooli kunstiringide õpilased osalesid konkursil "Owl Art Contest". Jaanuaris avati koolis 
õpilastööde näitus, mis on avatud aprilli lõpuni. Lisaks korraldas kool jaanuaris 
koostöös teiste haridusasutustega mitmeid huviringe ja töötubasid Tallinna lastele. 
Tallinna Tuule Lasteaed – lasteaias toimus jaanuaris traditsiooniks saanud lasteaia 
liikumisõpetaja suusakool. 
Tallinna Õismäe Gümnaasium – koolis toimus liikumisnädal, mille kaasahaaravaim 
tegevus oli tantsimine. Tantsuvahetundide läbiviimiseks kasutati menukat 
tantsumängu „Just Dance“. 


