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Tallinna 32. Keskkooli sümboolika statuut 

KINNITATUD 

Tallinna 32. Keskkooli 

direktori 10.03.2017. a 

käskkirjaga nr 1-3/11 

1. Üldsätted 

1.1. Tallinna 32. Keskkooli sümboolika kasutamise eesmärk on rõhutada kooli õpilaste, 

töötajate ja vilistlaste ühtekuuluvustunnet ja identiteeti. 

1.2. Tallinna 32. Keskkooli sümboolika kasutamist reguleerib käesolev statuut. 

1.3. Tallinna 32. Keskkooli sümboolika statuut on kättesaadav nii kooli kodulehel kui ka 

koolisiseses failijagamiskeskkonnas. 

1.4. Järelvalvet Tallinna 32. Keskkooli sümboolika statuudi täitmise üle teostab Tallinna 32. 

Keskkooli direktsioon. 

1.4. Tallinna 32. Keskkooli sümboolika hulka kuuluvad: logo, lipp, rinnamärk, sõrmus, laul, 

tunnuslause. 

 

2. Logo 

2.1. Tallinna 32. Keskkooli logol kujutatakse viit kasvavat sammast: kolm sinist sammast 

sümboliseerivad haridusteed (põhiharidust, gümnaasiumiharidust, edasist enesetäiendust, sh 

kõrgharidust) ning kaks halli sammast tähistavad eeskujusid-õpetajaid ja inimest ümbritsevat 

keskkonda. Logo allosas on kooli nimi. 

2.3. Logo kujunduse modifitseerimine on ilma direktsiooniga kooskõlastamata keelatud. 

2.4. Logo kasutatakse lipul, sõrmusel, rinnamärgil, kooli koduleheküljel, kirjaplankidel ja 

kutsetel, dokumentidel, stendidel, esitluste, plakatite ja videote põhjadel, tunnustuskirjadel, 

diplomitel, kooli väljaannete tiitellehel ja voldikutel, meenetel, kooli esindavate kollektiivide 

rõivastuse kujunduses. 

2.5. Logo kasutamise õiguse punktis 2.3. loetletud juhtudeks annab direktsiooni liige kas 

suulise või kirjaliku kokkuleppe  alusel.  

2.6. Direktoril on õigus luba tühistada, kui on rikutud loa andmisel kokkulepitud tingimusi 

ja/või logo kasutamisega on koolile tekitatud moraalset või materiaalset kahju. 

 

3. Lipp 

3.1. Koolil on kaks eksemplari koolilippu: üks on kooli hoovis lipumastis ja teist lippu hoitakse 
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huvijuhi kabinetis. 

3.2. Lipu sündmuspaika toomise ja väljaviimise eest vastutab huvijuht, teda sündmuse 

korraldamisel asendav isik või teine peakorraldaja.  

3.3. Lipp tuuakse aktuseruumi enne aktuse toimumist või pidulikult aktuse alguses kooliaasta 

avaaktustel,  Eesti Vabariigi aastapäeva aktustel, kooli lõpuaktustel ja soovi korral ka teistel 

pidulikel sündmustel. 

3.4. Lipu toovad aktuseruumi või sündmuspaika lipukandja ja saatjad. Lipukandja ja saatjate 

riietus on pidulik. 

3.5. Lipukandja ja tema saatjad  määrab huvijuht või sündmuse peakorraldaja. 

3.6. Lipu sissetoomisel ja väljaviimisel seisab publik püsti. 

3.7. Aktuseruumis või sündmuspaigas seisab lipp lipualusel või hoiab seda lipukandja. 

3.8. Kui sündmusel kasutatakse samaaegselt ka Eesti Vabariigi lippu, mõne teise riigi lippu või 

Euroopa Liidu lippu, kantakse koolilipp aktuseruumi ja aktuseruumist välja nende järel.  

3.9. Kui lipp on samaaegselt ühes ruumis Eesti Vabariigi lipuga, paigutatakse koolilipp 

lipualusele saali poolt vaadatuna Eesti Vabariigi lipust paremale. 

3.10. Kui lipp on samaaegselt ühes ruumis Eesti Vabariigi lipu ja mõne teise lipuga või Euroopa 

Liidu lipuga, paigutatakse koolilipp saali poolt vaadatuna parempoolsele lipualusele. Temast 

vasakule asetatakse Eesti Vabariigi lipp ja sellest vasakule teise riigi või Euroopa Liidu lipp. 

3.11. Lipu kasutamise sündmustel väljaspool koolimaja otsustab direktsioon. 

3.12. Lipu säilitamine eriolukorras on Tallinna 32. Keskkooli iga töötaja ja õpilase auasi. 

 

4. Rinnamärk 

4.1. Tallinna 32. Keskkooli rinnamärgil on kujutatud kooli logo. 

4.2. Rinnamärk antakse igale abituriendile ja abituuriumi klassijuhatajale õppeaasta avaaktusel 

ning oma kooli päeval õpetajale viienda tööaasta täitumisel. 

4.3. Vilistlasel on rinnamärki võimalik osta. 

4.4. Rinnamärki kannab abiturient, vilistlane ja koolitöötaja pidulikel koolisündmustel. 

 

5. Sõrmus 

5.1. Tallinna 32. Keskkooli sõrmusel on kujutatud kooli logo.  

5.2. Sõrmuse saavad endale soetada kooli 11. klassi õpilased õppeaasta esimesel poolaastal. 

5.3. Sõrmused annavad 11. klasside õpilastele üle 12. klasside õpilased oma kooli päeval. 

5.4. Kooli sõrmuse võivad osta ka õpetajad ja vilistlased. 
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5.5. Sõrmust võib kanda igapäevaselt. 

6. Laul 

6.1. Tallinna 32. Keskkooli koolilaulu autor on 9. lennu vilistlane Villu Valdmaa. Koolilaul 

valmis 10. juunil 2006. 

6.2. Koolilaul on salvestatud nii instrumentaalselt kui ka vokaaliga. 

6.3. Koolilaulu lauldakse õppeaasta avaaktustel, oma kooli päeval, lõpukellaaktustel, õppeaasta 

viimastel kogunemistel, põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktustel ning muudel kooli sündmustel. 

6.4. Koolilaulu võib laulda salvestatud originaalsete heliversioonide järgi, saata ise ning teha 

sellest ka erinevaid seadeid. 

6.5. Koolilaulu võib direktsiooni liikmega suulise või kirjaliku kokkuleppe alusel kasutada 

kooliga seotud video- ja helikandjatel või mõnel muul viisil.  

6.6. Direktoril on õigus luba tühistada, kui on rikutud loa andmisel kokkulepitud tingimusi 

ja/või laulu kasutamisega on koolile tekitatud moraalset või materiaalset kahju. 

 

7. Tunnuslause 

7.1. Tallinna 32. Keskkooli tunnuslause on „Õppimine teeb õnnele teed, kool kingib kaardi ja 

kompassi“.  

7.2. Tunnuslauset kasutatakse kooli koduleheküljel, kirjaplankidel, esitlustel ja kutsetel, 

tunnustuskirjadel, kooli väljaannete tiitellehel ja voldikutel, väljapanekutel, meenetel. 

7.3. Muudel juhtudel otsustab tunnuslause kasutamise Tallinna 32. Keskkooli direktsioon. 

 

8. Sümboolika statuudi täiendamine ja uuendamine 

8.1. Vastavalt vajadusele vaadatakse sümboolika statuudi uuendus- ja täiendusvajadus üle. 

8.2. Läbimõeldud muudatusettepanekuid sümboolika statuudi kohta võib kooli direktorile 

esitada iga koolitöötaja ja vilistlane, tehes seda kirjalikult koos ettepanekute ja põhjendustega. 

8.3. Muudatusettepanekud arutatakse seejärel läbi juhtkonna ja arendusnõukogu nõupidamistel. 

8.4. Sümboolika statuudi kehtestaja on kooli direktor. 


