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Tartu Raatuse Kooli tekli statuut  

 

Tartu Raatuse Kooli õpilasmüts (edaspidi tekkel) on must-valge/lilla-

sinine vormimüts, musta nahknokaga. Põhi mustast sametist, rumm 

sinine; mütsi põhja ja rummuosa eraldab kitsas valge/lilla triip. Mütsi 

põhjal on lilla kooli logo. Tekkel on kooli ühtsust väljendav sümbol, mis 

näitab selle omaniku seost  Tartu Raatuse Kooliga. Tekkel on osa kooli 

terviksümboolikast. Tekli valmistamise/tellimise ning väljastamise õigus 

kuulub Tartu Raatuse Koolile. 

 

Tekli annab omanikule üle juhtkonna esindaja esimesel koolipäeval või  

õppeaasta avaaktusel, teistel juhtudel õppeaasta jooksul. Tekli kandmise 

õigus on Tartu Raatuse Kooli õpilastel, vilistlastel ja õpetajatel. Tartu 

Raatuse Kooli teklit kantakse au ja uhkusega, müts on kooli visiitkaart. 
Tekli kandja esindab Tartu Raatuse Kooli põhiväärtusi. 

 

Teklit võib  kanda: 

1. Eesti Vabariigi riiklike tähtpäevade üritustel nii väljaspool kooli kui 

ka koolis 

2. Tartu Raatuse Kooli aastapäeva üritustel, esimesel koolipäeval, EV 

aastapäeva aktusel ja muudel pidulikel juhtudel vastavalt kooli 

juhtkonna poolt antud korraldustele. 

3. Riiklikel ja koolimajas toimuvatel leinatseremooniatel. 

4. Põhikooli lõpuaktusel. 

5. Alati kooli lipu kandmisel ja assisteerimisel. 

6. Väljaspool kooliaega koos korrektse rõivastusega ja omaniku 

äranägemisel. 

 

Tekli kandmine on lubatud korrektse riietusega. Lubamatu on tekli 

kandmine spordirõivastes. Tekli kandmise juurde kuulub viisakas 

käitumine, mis on kooskõlas hea akadeemilise tavaga. 

 

Tekkel tuleb hoida puhas ja võimalikult algvormis. Tekli kandmisel peab 

nokk alati olema otse. Tartu Raatuse Koolile mittetähenduslike sümbolite 

kandmine teklil on keelatud. 

 

Teklit tohib kanda ainult selle omanik ja seda ei tohi anda kandmiseks 

selleks õigust mitteomavale isikule. 
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Pea paljastatakse siseruumides kooli ja/või riigilipu sissekandmisel, 

riigihümni esitamisel, leinatseremooniatel kolleege ja kaaslasi 

mälestades. 

  

Teklit hoitakse sel juhul vasaku käe randmel, nokk suunatud väljapoole. 

Muudel juhtudel võib siseruumides tekli  jätta pähe arvestades 

eelpoolnimetatud üritusi. 

 

Pea paljastatakse välitingimustes riigilipu heiskamisel, riigihümni 

esitamisel, leinatseremooniatel, kirikus ja kirikaedades või muudel 

juhtudel, kui selleks on antud juhiseid. 

 

Koolist välja langemisel ning tekli kandmise korra korduval rikkumisel 

kaotab omanik õiguse selle kandmiseks ja tekkel tuleb tagastada TRK -le.  

Tekkel antakse igale õpilasele reeglina ühekordselt. Tekli kaotamisel või 

selle tahtlikul rikkumisel uut teklit ei väljastata. Erandjuhtudel, näiteks 

tekli hävimisel õnnetusjuhtumi läbi, otsustatakse uue tekli väljastamine 

juhtkonna otsusel. 

 

Vilistlased võivad kooli mütsi kanda samade reeglite alusel kui aktiivselt 

koolis õppivad õpilased. 

 

Teklit võib kinkida Tartu Raatuse Kooli ees märkimisväärseid teeneid  

omavatele isikutele kooli  juhtkonna otsusel. Nimetatud isikutele antakse 

tekkel üle pidulikul tseremoonial. 

  

Pärast Tartu Raatuse Kooli lõpetamist jääb tekkel vilistlasele ja pärast 

kooliga töösuhte lõppemist jääb tekkel Tartu Raatuse Kooli endisele  

töötajale. 
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