VILJANDI JAKOBSONI KOOLI SÜMBOOLIKA STATUUT
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Viljandi Jakobsoni Kooli (edaspidi VJK) sümboolika kasutamise eesmärk on rõhutada
VJK töötajate, õpilaste ning vilistlaste ühtekuuluvust ja identiteeti.
1.2. VJK sümboolika kasutamise reguleerib VJK sümboolika statuut.
1.3. VJK sümboolika hulka kuuluvad
- lipp
- logo
- tunnuslause.
2. LIPP
2.1. VJK lipp on kasutusel aastast 2012. Lipu kujunduse autor on Piret Alvre.
2.2. Lippu hoitakse kooli auditooriumis.
2.3. Lipu toomise eest üritusepaika ja kohe pärast üritust tagasiviimise eest auditooriumisse
vastutab huvijuht või teda ürituse korraldamisel asendav isik.
2.4. Lipp tuuakse enne aktuse toimumist või pidulikult aktuse alguses kooli aulasse/võimlasse
(aktuse toimumise paika) kooliaasta avaaktusel, 9. klassi lõpuaktusel, Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel ja teistel pidulikel üritustel (k.a vilistlasaktused).
2.5. Lipp tuuakse aktuseruumi või ürituseplatsile lipukandja ja saatjate poolt. Lipukandja ja
saatjate riietus on pidulik.
2.6. Lipukandja ja tema saatjad määrab huvijuht ja direktsioon.
2.7. Lipu sissetoomisel ja väljaviimisel seisab aktuseruumi või üritusväljaku publik püsti.
2.8. Aktuseruumis toimuva ürituse ajal seisab lipp lipualusel, ürituseplatsil toimuva ürituse
ajal hoiab lippu lipukandja.
2.9. Kui üritusel kasutatakse samaaegselt ka Eesti Vabariigi lippu, mõne teise riigi lippu või
Euroopa Liidu lippu, kantakse lipp aktuseruumi ja aktuseruumist välja nende järel.
2.10. Kui lipp on samaaegselt ühes ruumis Eesti Vabariigi lipuga, paigutatakse lipp
lipualusele saali poolt vaadatuna Eesti Vabariigi lipust paremale.
2.11. Kui lipp on samaaegselt ühes ruumis Eesti Vabariigi lipu ja mõne teise lipuga või
Euroopa Liidu lipuga, paigutatakse kooli lipp saali poolt vaadatuna parempoolsele lipualusele.
Temast vasakule asetatakse Eesti Vabariigi lipp ja sellest vasakule mõne teise riigi või
Euroopa Liidu lipp.

2.12. Lipu kasutamise üritustel väljaspool koolimaja otsustab ja määrab kasutamise korra
direktsioon.
2.13. Järelvalvet VJK lipu statuudi täpse täitmise eest teostab VJK huvijuht või tema
ülesandeid täitev isik.
2.14. Lipu säilitamine eriolukorras on VJK iga töötaja ja õpilase auasi.
3. LOGO
3.1. VJK logol kujutatakse kooli nime esitähti ja väljakirjutatult – Viljandi Jakobsoni Kool.
3.2. Logo kavandi autor on Piret Alvre. Kavand valmis aastal 2011.
3.3. Logo on kaitstud autoriõigustega. Logo kujunduse modifitseerimine on ilma autori või
direktsiooniga kooskõlastamata keelatud.
3.4. Logo kasutatakse
- lipul
- koos kooli tunnuslausega
- VJK koduleheküljel
- kirjaplankidel ja kutsetel
- dokumentidel
- stendidel
- esitluste põhjadel
- töötajate visiitkaartidel
- tunnustuskirjadel
-diplomitel
- VJK väljaannete tiitellehel ja voldikutel
- meenetel
- kooli esindavate kollektiivide rõivastuse kujunduses (särkidel jne).
3.5. Logo kasutamine kaubamärgina on keelatud. Logo kasutamise õiguse punktis 3.4.
loetletud juhtudeks annab direktor kirjaliku taotluse alusel. Taotluses on märgitud logo
kasutamise tingimused, viis ja materjal.
3.6. Taotlusi logo kasutamiseks allüksuste ja kooli töötajate poolt üksikjuhtudel
kooskõlastatakse direktsiooniga.

3.7. Direktoril on õigus luba tühistada, kui on rikutud loa andmise otsuses märgitud tingimusi
või logo kasutamisega on VJK-le tekitatud moraalset või materiaalset kahju.
4. TUNNUSLAUSE
4.1. VJK tunnuslause on konkursi tulemusel välja valitud. Autor on Krista Kööba „Jakobsoni
kool - tarkus ja hool“.
4.2. Tunnuslauset kasutatakse
- VJK koduleheküljel
- VJK kirjabankettidel, esitlustel ja kutsetel
- tunnustuskirjadel
- töötajate visiitkaartidel
- VJK väljaannete tiitellehel ja voldikutel
-meenetel.
4.3. Muudel juhtudel teeb tunnuslause kasutamise kohta otsuse VJK direktsioon.

