Pärnu Ühisgümnaasiumi koolimütsi statuut
Pärnu Ühisgümnaasiumi koolimütsi kavandamisel on aluseks võetud koolis ajalooliselt kasutusel
olnud müts. Müts on tumesinisest sametist, kahe valgest sametist randiga (üks laiem, teine
kitsam) ja musta nahknokaga koolimüts, mille põhjal on kujutatud Hugo Hiibuse poolt
kavandatud kooli embleem.
Koolimütsi kandmise eesmärk
• Tugevdada igas õpilases austust oma kooli vastu.
• Luua õpilaste seas ühtekuuluvustunnet ning rõhutada identiteeti.
• Suurendada kooli nähtavust ühiskonnas.
• Tõsta õpilaskonna autoriteeti rahva seas.
Kooli mütsi kandmise õigus
1. Õigus kooli mütsi kanda on Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilastel, vilistlastel, akadeemilisel
personalil ja endistel õpetajatel. Erandkorras võidakse kooli müts ja selle kandmise õigus
anda ka eelpool mitte mainitud, kooli ees märkimisväärseid teeneid omavatele isikutele.
2. Isikutel, kellele on kooli müts väljastatud, on selle kandmise õigus tähtajatult, välja arvatud
neil, kes on korduvalt rikkunud mütsi kandmise korda või on kooli õpilaste nimekirjast
kustutatud enne 12. klassi lõpetamist.
Kooli mütsi väljastamise kord
1. Pärnu Ühisgümnaasiumi koolimütsi väljastamise õigus on ainult Pärnu Ühisgümnaasiumil.
2. Pärnu Ühisgümnaasiumi koolimütsi omanik on kohustatud järgima „Pärnu Ühisgümnaasiumi
koolimütsi statuuti“, mille tekst on kooli kodulehel www.yhis.parnu.ee.
3. Kooli mütsi on võimalik tellida kaks korda õppeaastas (sügisel ja kevadel).
4. Müts väljastatakse igale isikule reeglina ühekordselt.
5. Erandjuhtudel, näiteks mütsi hävimisel õnnetusjuhtumi läbi, otsustatakse uue koolimütsi
väljastamine koolis selleks määratud komisjoni ja õpilasesinduse ühisotsusel.
6. Kooli mütsi kaotamisel või selle tahtlikul rikkumisel uut mütsi ei väljastata.
Koolimütsi kandmise hea tava
1. Pärnu Ühisgümnaasiumi koolimüts on peakate, mis eeldab selle kandmist austusega.
Lubamatu on kooli mütsi kandmine koos spordirõivaste, vormiriiete ja tööriietega.
2. Koolimütsi kandmise juurde kuulub korrektne välimus ja viisakas käitumine, mis on
kooskõlas hea akadeemilise tava ning Pärnu Ühisgümnaasiumi põhiväärtustega.
3. Koolimütsi kandmisel peab nokk olema alati otse ja müts peab olema kandjale sobiva
suurusega.
4. Koolimüts tuleb hoida puhtana ja võimalikult algses vormis.
5. Pidulikel juhtudel paljastab meessoost isik siseruumides pea austusavaldusena lipule,
riigihümni laulmisel, leinatseremooniatel ja kirikus. Neil juhtudel hoitakse koolimütsi vasaku
käe randmel, nokk eespool.

6. Välitingimustes paljastab meessoost isik pea riigilipu heiskamisel ja langetamisel, riiklike
hümnide laulmisel, leinatseremooniatel ja kirikus või muudel juhtudel, kui selleks on antud
vastavad juhised.
7. Koolimütsi ei kanta akadeemilise tavaga mitte kokku sobivates kohtades.
8. Koolimütsi ei tohi anda kandmiseks selleks õigust mitteomavale isikule.
9. Lubamatu on kanda koolimütsil koolile mittetähenduslikke esemeid (suveniirmärke,
päikeseprille jms).
10. Koolimütsi võib kanda iga päev. Kindlasti kantakse koolimütsi kooli esindamisel, kooli
külaliste pidulikul vastuvõtmisel, kohtumistel teiste koolidega, akadeemilistel
koosviibimistel ning järgnevatel tähtpäevadel:
• Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril;
• 1. septembril;
• kooli aastapäeva aktusel;
• 12. klassi viimase koolikella aktusel;
• klasside lõpupäeval;
• 12. klassi lõpetamisel;
• direktsiooni väljakuulutatud erakorralistel tähtpäevadel.
Kui mõni nendest tähtpäevadest langeb puhkepäevadele, kantakse koolimütsi sel päeval, mil
seda koolis tähistatakse.
11. Tualettruumi ei siseneta koolimütsiga peas, vaid see jäetakse kaasõpilase kätte hoidmiseks
või pannakse hõlma alla.
12. Koolimütsi leinatunnuseks on must lipsuke, mis on paigutatud nokast vasakule poole.
13. Kasutuskõlbmatuks muutunud koolimüts hoitakse alles auväärse mälestusesemena.
14. Vilistlased võivad kooli mütsi kanda samade reeglite alusel kui aktiivselt koolis õppivad
õpilased.
Kooli mütsi statuudi kinnitamine ja muutmine
Pärnu Ühisgümnaasiumi koolimütsi statuudi kinnitab Pärnu Ühisgümnaasiumi õppenõukogu.
Statuudi muutmise õigus on Pärnu Ühisgümnaasiumi õppenõukogul.

