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Olümpiaadide juhendaja auhind „Aasta olümpiaadide juhendaja“ antakse üle iga õppeaasta 
lõpus juhendaja(te)le, kelle õpilased on viimase kümne aasta jooksul osalenud edukalt 
ülelinnalistel olümpiaadidel (piirkonnavoorud) ja olümpiaadide üleriigilistel lõppvoorudel. 
Arvesse võetakse ka õpilaste osalemist rahvusvahelistel olümpiaadidel. 
 
Auhinnaga „Aasta olümpiaadide juhendaja“ tunnustatakse juhendajat – õpetajat, kes isikliku 
eeskuju ja süsteemse õpetamise ning juhendamise kaudu väärtustab õpilaste arengut. 
 
Auhinna „Aasta olümpiaadide juhendaja“ väljaselgitamise aluseks on olümpiaadide Tallinna 
piirkonnavoorude ja olümpiaadide üleriigiliste lõppvoorude protokollid ning rahvusvahelistel 
olümpiaadidel osalevate Eesti koondiste nimekirjad. 
 
Kandidaadid auhinnale „Aasta olümpiaadide juhendaja“ esitavad olümpiaadide Tallinna 
koolivoorude ja piirkonnavoorude komisjonide esimehed. 
Otsuse auhinna omistamiseks teeb olümpiaadide komisjonide esimeestest moodustatud žürii. 
 
Auhinnaks on Tallinna Haridusameti tänukiri ja kingitus. 
 
 
AASTA OLÜMPIAADIDE JUHENDAJA 2020 
 
Vladimir Ossipov 
Tallinna 53. Keskkooli keemiaõpetaja, kes on juhendajaks keemiaolümpiaadil osalevatele 
õpilastele.  
Vladidmir Ossipov on oma töösse väga pühendunud ning õpilaste arengut väärtustav 
keemiaõpetaja. Tema õpilased on olnud edukad nii ülelinnalistel kui ka üleriigilistel 
olümpiaadidel ja võistlustel. Varasematel aastatel on tema õpilased osa võtnud olümpiaadidest 
Kanadas, Hiinas, Hollandis, Kreekas, Taivanis, Venemaal ja saanud kuld-, hõbe- ja 
pronksmedaleid. Vladimir Ossipov on olnud 20 aastat keemiaolümpiaadi koolivooru komisjoni 
esimees ning olümpiaadide koolivoorude läbiviimisel koostanud üle 200 eksklusiivse ülesande. 
Samuti on ta läbi viinud üle 50 Tallinna keemiaviktoriini. Tähelepanu väärib ka fakt, et 
Vabariiklike keemiaolümpiaadide žürii esimees on Vladimir Ossipovi õpilane Vladislav 
Ivaništšev, kes esimesena võitis Eestile kuldmedali rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil 
Kreekas, kus tema tulemus oli kõrgeim kõikidest Eestist pärit rahvusvaheliste 
keemiaolümpiaadide osavõtjate tulemustest. 
 
Andres Talts 
Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja, kes on juhendajaks matemaatikaolümpiaadil 
osalevatele õpilastele. 
Andres Talts töötab Tallinna Reaalkoolis matemaatikaõpetajana 1990.−1991. õppeaastast ning 
on aastakümnete jooksul juhendanud õpilasi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi 
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus, üleriigilisel aineolümpiaadil ja esindanud Eestit ka 
rahvusvahelisel olümpiaadil. Mitmed Andres Taltsi õpilased on osalenud edukalt ka 
informaatikaolümpiaadidel ja –võistlustel – selles on neid kindlasti toetanud 
matemaatikatundides arendatud süsteemne ja loogiline mõtlemine. Andres Talts on hinnatud 
spetsialist ka oma kolleegide hulgas. 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi geograafia- ja bioloogiaõpetaja, kes on juhendajaks geograafia- ja 
bioloogiaolümpiaadil osalevatele õpilastele kui ka õpioskuste võistlustel osalenud õpilastele. 
 
 
Info olümpiaadide kohta on aadressil  http://olympiaadid.haridus.ee 

http://olympiaadid.haridus.ee/

