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SAAREMAA GÜMNAASIUMI TEKLI JA BARETI STATUUT 

1. Üldsätted 
 

1.1. Saaremaa Gümnaasiumi tekkel on tumesinisest sametkangast, teklil on must nokk. Tekli 

alumisele äärele vasakule on tikitud valge kooli logo, peal on halli ja valgega tikitud ätse 

kujutis, mida ääristab valge riba. 

1.2. Saaremaa Gümnaasiumi barett on tumesinisest sametkangast. Bareti alumisele valgele 

äärele vasakule on tikitud tumesinine kooli logo, peal on halli ja valgega tikitud ätse 

kujutis. Alumise ääre sees on pingutusnöör. 

 

2. Tekli kandmise eesmärk 

Saaremaa Gümnaasiumi tekkel/ barett on sümbol, mis näitab selle omaniku seost Saaremaa 

Gümnaasiumiga ning see on kooli visiitkaart. Tekli/ bareti kandmise eesmärk on rõhutada kooli 

identiteeti, tugevdada igas õpilases austust oma kooli vastu ning luua õpilaste seas 

ühtekuuluvustunnet. Koolimütsi kandmise juurde kuulub korrektne välimus ja viisakas 

käitumine, mis on kooskõlas kooli põhiväärtustega. 

3. Tekli kandmise õigus 
 

Kooli tekli/ bareti kandmise õigus on igal Saaremaa Gümnaasiumi õpilasel, õpetajal, vilistlasel 

ja endisel õpetajal. Tekkel/ barett antakse üldjuhul üle kooli sünnipäeval 1. detsembril mentorite 

poolt mentortunnis enne aktust. Tekli/ bareti saamisel kirjutab peakatte omanik selle sisse 

loetavalt oma ees- ja perekonnanime. 

 

4. Tekli/ bareti kandmise hea tava 
 

4.1. Teklit/ baretti võib kanda iga päev. Lisaks kantakse teklit/ baretti 

• Eesti Vabariigi riiklike tähtpäevade üritustel nii väljaspool kooli kui ka koolis,  

• 1. septembril, EV aastapäeva aktusel, kooli sünnipäeva tähistavatel üritustel ja muudel 

pidulikel juhtudel vastavalt kooli juhtkonna poolt antud määrusele. Kui tähtpäev langeb 

nädalavahetusele, siis kantakse teklit sel päeval, kui vastavat tähtpäeva tähistatakse 

koolis, 

• lõpukellaaktusel, G2. ja G3. klasside lõpupäeval, gümnaasiumi lõpuaktusel,  

• kooli lipu kandmisel ja assisteerimisel,  

• kooli esindamisel erinevatel üritustel ja kogunemistel, 

• kooli külaliste vastuvõtmisel, 

• kohtumistel teiste koolidega, 

• riiklikel ja koolimajas toimuvatel leinatseremooniatel,  

• väljaspool kooliaega koos korrektse rõivastusega ja omaniku äranägemisel, 

• vilistlased võivad teklit kanda samade reeglite alusel kui õpilased ja õpetajad. 



4.2. Siseruumides paljastatakse pea Eesti Vabariigi riigilipu ja kooli lipu sisse kandmisel, 

riiklike hümnide ja koolilaulu laulmisel, leinatseremoonial ja kirikus. Neil juhtudel 

hoitakse teklit vasaku käe randmel, nokk eespool. Muudel juhtudel jäetakse siseruumides 

tekkel pähe. Välitingimustes paljastatakse pea riigilipu heiskamisel ja langetamisel, 

riiklike hümnide ja koolilaulu laulmisel, leinatseremoonial, kiriklikul tseremoonial või 

muudel juhtudel, kui selleks on antud vastavad juhised. Lipu kandjatel ja saatjatel ning 

koolilaulu esitavatel solistidel on tekkel peas. Lipu alusele seadmise järel paljastatakse pea 

kirikus ja leinatseremoonial. Bareti kandmisel ei pea pead paljastama. Koolimüts tuleb 

hoida puhtana ja võimalikult algses vormis. 

 


