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Harri Kelderi nimelise stipendiumi statuut 

 

1. Stipendiumi eesmärk 

1.1. Tallinna 32. Keskkooli esimese direktori Harri Kelderi nimelise stipendiumi eesmärk on 

tunnustada ja innustada abiturienti, kellel on plaanis jätkata gümnaasiumi lõpetamise järel 

õpinguid pedagoogika või hariduse valdkonnas. 

1.2. Samuti on stipendiumi eesmärk osutada stipendiumisaajale majanduslikku toetust, andes talle 

võimaluse enesetäiendamiseks. 

 

2. Põhimõtted 

2.1. Stipendiumi annab välja Loova Partnerluse MTÜ koostöös Tallinna 32. Keskkooliga. 

2.2. Stipendiumisaajad selgitatakse avaliku konkursi teel. 

2.3. Stipendiumisaajaks võib olla Tallinna 32. Keskkooli abiturient, kelle õppeedukus ja 

käitumine on gümnaasiumiaja jooksul olnud hea. 

2.4. Harri Kelderi nimelise stipendiumi fondi Loova Partnerluse MTÜ arvelduskontole 

EE667700771001703169 saavad annetusi ja sihtotstarbelisi eraldisi teha kõik soovijad, 

märkides ülekandel selgitusse “Harri Kelderi stipendium”. 

2.5. Stipendiumifondi panustajate nimed avalikustatakse kooli kodulehel, jättes seejuures 

märkimata panuse suuruse. 

2.6. Stipendiumide arv ja suurus sõltuvad nii stipendiumifondi laekunud annetustest ja 

sihtotstarbelistest eraldistest kui ka konkursile esitatud kandidaatide taotlustest. 

2.7. Stipendium makstakse stipendiumisaajale välja ühes osas. 

2.8. Stipendiumi saamine stipendiumisaajale kohustusi ei pane. See tähendab, et Loova 

Partnerluse MTÜ ei nõua stipendiumisaajalt stipendiumi tagasi, kui selgub, et ta oma edasisi 

õpinguid pedagoogika ega hariduse valdkonnaga ei sidunud. 

 

3. Kandidaatide esitamise kord 

3.1. Loova Partnerluse MTÜ esindaja kuulutab stipendiumikonkursi välja iga aasta 2. märtsil, 

Harri Kelderi sünnipäeval, teatades sellest kooli kodulehe ja muude infokanalite kaudu. 
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3.2. Stipendiumikonkursi väljakuulutamisel avaldatakse muuhulgas kandidaatide esitamise 

taotlus, mida saab täita nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Viimasel juhul esitatakse 

täidetud taotlus kooli kantseleisse. 

3.3. Stipendiumile võivad kandidaate esitada kõik kooliga seotud isikud: õpilased (sh õpilane ise), 

klassijuhatajad, aineõpetajad, kooli juhtkonna liikmed, töötajad. 

3.4. Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on igal aastal 2. juunil. 

 

4. Stipendiumi määramise kord 

4.1. Stipendiumi taotlusi hindab stipendiumikomisjon, mille tööd korraldab ja juhib Loova 

Partnerluse MTÜ esindaja. Komisjonitöösse kaasatakse Tallinna 32. Keskkooli direktor, 

gümnaasiumi õppealajuhataja ning abituuriumi klassijuhatajad.  

4.2. Stipendium määratakse stipendiumikomisjoni otsuse alusel kandidaadiks esitatud 

abituriendile taotluses nimetatud põhjusel. 

4.3. Mitme võrdse kandidaadi korral on stipendiumikomisjonil õigus välja anda mitu stipendiumi. 

4.4. Sobiva kandidaadi puudumisel on stipendiumikomisjonil õigus jätta stipendium välja 

andmata. 

4.5. Stipendiumikomisjoni otsustab väljaantava(te) stipendiumi(de) suuruse, mis ei või olla 

suurem kui stipendiumi fondi laekunud kogusumma, aga võib olla sellest väiksem. 

4.6. Stipendiumikomisjoni otsuseid ei avalikustata enne stipendiumi üleandmist, v.a juhul, kui 

stipendiumit sel aastal välja ei anta. 

 

5. Stipendiumi üleandmine 

5.1. Harri Kelderi nimeline stipendium koos sellekohase tunnistusega antakse üle gümnaasiumi 

lõpuaktusel. 

5.2. Stipendiumi saaja nimi avalikustatakse kooli kodulehel. 

 

* Tallinna 32. Keskkooli esimese direktori Harri Kelderi nimeline stipendium loodi 2. märtsil 

2016. aastal - kooli 45. juubeliaastal ja Harri Kelderi 88. sünniaastapäeval. 


