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Kinnitatud õppenõukogus 12.12.2018 

 

Koolivorm ei peaks tunduma ahistavana, pigem võiks ta olla vaimsete väärtuste kandja. 

Koolivormi kandja ei peaks liigselt keskenduma sellele, kuidas välja nähakse, vaid 

sellele, kes ollakse. 

1. Koolivormi kuuluvad elemendid 

1) triiksärk – tumesinine, helesinine, valge; 

2) polosärk – tumesinine, helesinine, valge; 

3) vest – tumesinine, Kadrina kihelkonna värvides alaosa; 

4) pihikseelik – tumesinine, Kadrina kihelkonna värvides alaosa; 

5) seelik - must;  

6) tekkel – tumesinine, Kadrina Keskkooli logo ja Kadrina kihelkonna värvides riba. 

2. Koolivormi kandmise eesmärk 

1) Väärtustada koolikultuuri ja luua õpilaste seas ühtekuuluvustunnet. 

2) Tugevdada austust oma kooli vastu. 

3) Tõsta õpilaskonna autoriteeti kogukonnas. 

4) Suurendada kooli nähtavust ühiskonnas. 

5) Vähendada sotsiaalset ebavõrdsust. 

3. Koolivormi kandmise õigus ja kohustus 

1) Alates 01.01.2019 kannavad Kadrina Keskkooli õpilased igapäevaselt koolis ühte elementi, 

milleks on polosärk või triiksärk. 

2) Teiste koolivormi elementide kandmine igapäevaselt on soovituslik. 

3) Kadrina Keskkooli koolivormi kandmise õigus on ka kooli õpetajatel ja vilistlastel. 

4. Koolivormi kandmise hea tava 

1) Koolivormi kantakse au ja uhkusega. 

2) Koolivormi ja sellega koos kantavat riietust kantakse korrektse ja puhtana. 

3) Koolivormi juurde kuulub korrektne käitumine, mis on kooskõlas ühiskonnas üldtunnustatud 

käitumisnormidega. 

4) Koolivormi on soovituslik kanda  Kadrina Keskkooli esindamisel väljaspool kooli. 

5. Kadrina Keskkooli tekli kandmine 

1) Tekli annab kooli direktor esimese klassi õpilastele kooliaasta avaaktusel. 



2) Teklit võib kanda iga päev. Kindlasti kantakse teklit kooli tähtpäevadel, pidulikel aktustel ning 

kooli koosviibimistel. Teklit on soovituslik kanda ka väljaspool kooli ruume. 

3) Teklit kantakse korrektse riietusega, spordirõivastes pole tekli kandmine lubatud. 

4) Tekkel tuleb hoida puhtana ja algses vormis. Tekli kandmisel peab nokk alati olema suunaga otse 

ette. 

5) Kooli siseruumides kantakse teklit ainult pidulikel sündmustel. 

6. Riietumine Kadrina Keskkooli pidulikel sündmustel ja tseremooniatel  

1) Pidulikel sündmustel ja tseremooniatel kantakse tumedaid klassikalisi pükse, klassikalise lõikega 

seelikut või pihikseelikut ja valget triiksärki. 

2) Tekli kandmisel paljastatakse pea Eesti Vabariigi riigilipu ja kooli lipu sissekandmisel, riiklike 

hümnide laulmisel, leinatseremoonial ja kirikus. Nimetatud juhtudel hoitakse teklit vasaku käe 

randmel, nokk eespool. Muudel juhtudel jäetakse siseruumides tekkel pähe. 

3) Välitingimustel paljastatakse pea riigilipu heiskamisel ja langetamisel, riiklike hümnide laulmisel, 

leinatseremoonial, kiriklikul tseremoonial või teistel juhtudel, kui selleks on antud vastavad 

juhised. 

4) Lipu kandjatel on tekkel peas. Lipu alusele seadmise järel paljastatakse pea kirikus ja 

leinatseremoonial. 

7. Koolivormi statuudi kinnitamine ja muutmine: 

1) Kadrina Keskkooli koolivormi statuudi kinnitab kooli õppenõukogu, mille kohta on esitanud 

arvamuse kooli hoolekogu ja õpilasesindus. 

2) Statuudi muutmise õigus on Kadrina Keskkooli õppenõukogul.  

 

 


