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Koolivormi kandmise eesmärk  

Heimtali Põhikooli koolivorm on osa kooli sümboolikast, mille kandmisega väljendab koolipere ühtsust 

ning väärtustab kooli kultuuri ja traditsioone.  

Heimtali Põhikooli koolivormi kandmine on väärika ajalooga koolis au ja uhkus. Koolivormi 

kandmisega väljendatakse austust oma kooli mineviku, oleviku ja tuleviku vastu, süvendatakse MEIE-

tunnet.  

Koolivormis õpilane on eeskuju. Vormiriietuses õpilane käitub eeskujulikult, on sõbralik ja hea 

kaaslane.  

 

 

Heimtali Põhikooli koolivorm 

Heimtali Põhikooli koolivormi värvid on türkiissinine, punane ja must (kudumid ainult mustas toonis 

valgete elementidega).  

Koolivormi esemetel on rinnaesisel Heimtali Põhikooli logo.  

 

 

Koolivormi esemed on  

• poiste ja tüdrukute polosärk;   

• poiste ja tüdrukute pusa; 

• Poiste triiksärk ja tüdrukute pluus.  

• Poiste ja tüdrukute must kootud vest valge kandiga;   

• Poiste ja tüdrukute must kootud kardigan valge kandiga;  

• tüdrukute must kootud pihikseelik või  džemperkleit.  

  

Heimtali Põhikooli 1. klassi astujatele on kooli poolt kingituseks ühtses värvitoonis kooli logoga 

polosärk.   

  
 

Koolivormi kandmise hea tava  

• Heimtali Põhikooli koolivorm eeldab selle kandmist austusega.  

• Vormi kandmine on lubatud korrektse ja puhta riietusena.  

• Koolivormi kandmise juurde kuulub viisakas käitumine, mis on kooskõlas hea akadeemilise tava 

ja Heimtali Põhikooli põhiväärtustega: 

ausus ja hoolivus, pärandkultuuri tundmine, koostööoskus, ettevõtlikkus ja loovus, 

seaduskuulekus ja vastutustundlikkus, tervislik eluviis, toimetulek ja eneseareng. 

    

 

Koolivormi kandmise õigus  
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• Koolivormi kandmise õigus, kooli väärtustel põhinev soovitus on kõigil Heimtali Põhikooli 

õpilastel alates 2022./2023. õppeaastast.   

• Õpilasel on õigus valida koolivormiks kinnitatud rõivaste hulgast vähemalt üks riietusese, mida 

ta igapäevaselt koolis kannab.  

• Pidulikel sündmustel koolis ja kooli esindades on õpilasel õigus kanda vesti, pihikseelikut või 

kardigani valge triiksärgi või pluusiga. Spordivõistlustele minnes kannavad õpilased kooli 

logoga T-särki (ei ole tellimises, kooli võistlussärkide kasutamist koordineerib kehalise 

kasvatuse õpetaja).  

• Koolivormi kandmise õigus on Heimtali Põhikooli vilistlastel ja õpetajatel.  

• Koolivormi osade (vesti, polosärgi, kardigani, pihikseeliku ja koolipusa) kandmise õiguse võib 

kooli juhtkonna ja hoolekogu koostöös anda kooli toetajatele.  

  

Koolivormi statuudi kinnitamine ja muutmine  

Heimtali Põhikooli koolivormi statuudi kinnitab Heimtali Põhikooli õppenõukogu, kooskõlastades selle 

hoolekogu ja õpilasesindusega.  

Statuudi muutmise õigus on Heimtali Põhikooli õppenõukogul.  

Ettepanekuid võivad teha erinevad osapooled.  

  
 

Tellimine  

Aastaringselt on võimlik tellida polosärke ja pusasid:  https://norrison.ee/et/276-toodete-kaupa  

Tellides tuleb juurde märkida kooli nimi, et tootja teaks esemele kooli logo peale lisada.  

Enne tellimist  veendu, et valitud ese oleks Heimtali kooli koolivormi kuuluvate esemete hulgas. 

(kontrolli siit!)  

Kudumite tellimine toimub kevadel.  Tellimislink jm täpsustav info avaldatakse tellimisperioodil kooli 

kodulehel ja Stuudiumis.  

 

 

Kompenseerimine  

Me hoolime! fondi üheks eesmärgiks on toetada peresid, kellel tekitab koolivormi soetamine 

majanduslikke raskusi. Sellisel juhul on võimalik esitada põhjendatud taotlus koolivormi ostu osaliseks 

kompenseerimiseks MTÜ Heimtali Mõisakooli Seltsi juhatusele.  

Täpsemalt saab lugeda kooli kodulehelt heimtali.vil.ee  Me hoolime! 
 

 

 

 

Kooskõlastatud: 

Õpilasesindus 29.01.2023 

Heimtali Põhikooli hoolekogu 24.01.2023 

  

https://norrison.ee/et/290-heimtali-pohikool
https://heimtali.vil.ee/wp-content/uploads/2022/08/Heimtali-Pohikooli-koolivorm-2022-1.pdf
http://rouge.kovtp.ee/sotsiaaltoetused

