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Urmas Kokassaare nimelise stipendiumi statuut
Urmas Kokassaar töötas Hugo Treffneri Gümnaasiumis (edaspidi HTG) loodussuuna
bioloogiaõpetajana 22 aastat. Ta oli paljude õppematerjalide ja populaarteaduslike
artiklite autor, silmapaistev õppejõud Tartu Ülikoolis ning hinnatud õpetajate õpetaja.
Urmas Kokassaare õpetajatöö krooniks on tänulikud õpilased, kes järgivad õpetajalt
saadud nõuandeid ja kannavad edasi tema tõekspidamisi. Stipendiumi eesmärgiks on
jäädvustada U. Kokassaare nimi ja tegevus õpetajana ja õpetlasena.
1. HTG vilistlaskogu, asutanud Urmas Kokassaare nimelise stipendiumi lähtub
eesmärgist anda HTG õpilas(t)ele või kõrgkoolides bakalaureuseastmes õppivatele
HTG vilistlas(t)ele paremad võimalused enesetäiendamiseks loodusteaduste
valdkonnas.
2. Stipendiumile saavad kandideerida:
2.1 HTG õpilased ja –vilistlased, kes on silma paistnud loodusteaduslikes
valdkondades uurimus- või teaduslike tööde autoritena;
2.2 HTG õpilased ja -vilistlased, kes on koolis organiseerinud üritusi, mis on suunatud
tervislike või loodust säästvate eluviiside propageerimisele, tervislikule toitumisele või
looduse tundmaõppimisele;
2.3 HTG õpilased, kes on näidanud üles sügavamat huvi looduse vastu ning aktiivselt
selles valdkonnas tegutsenud;
2.4 HTG vilistlased, kes on asunud õppima loodusainete õpetajaks.
3. „HTG Vilistlaskogu MTÜ“ kuulutab konkursi stipendiumi taotlemiseks välja hiljemalt
iga aasta 1. novembriks, teatades sellest kooli kodulehe ja muude HTG infokanalite
kaudu.
4. Stipendiumide arv ja suurus, mis tehakse teatavaks konkursi väljakuulutamisel,
sõltuvad stipendiumifondi laekunud annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest.
5. Stipendiumi taotleda või kandidaate esitada võivad HTG õpetajad, - vilistlased ja lapsevanemad. Selleks tuleb hiljemalt 20. novembriks esitada taotlus HTG direktorile.
Taotlus peab sisaldama põhjendust kuidas esitatav kandidaat vastab stipendiumi
nõuetele ning selgitust stipendiumi kasutamise kohta.
6. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon kuhu kuuluvad HTG direktor ja õppealajuhataja,
vilistlaste esindajad ning Urmas Kokassaare perekonna esindaja. Lähtudes laekunud
stipendiumitaotlustest võib komisjon teha HTG vilistlaskogu juhatusele ettepaneku
muuta konkursitingimustes väljamakstavate stipendiumite arvu ja suuruseid jäädes
määratud stipendiumifondi raamesse.
7. Stipendium(id) antakse üle pidulikul üritusel. Stipendium makstakse stipendiaadile
välja ühes osas, kandes selle stipendiaadi pangaarvele. HTG Vilistlaskogu MTÜ poolt
makstav stipendium on tulumaksuvaba vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
8. „HTG Vilistlaskogu MTÜ“ avalikustab stipendiumi saaja(d) kooli kodulehel.

