Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord

§ 1 Tunnustamine kooli lõpetamisel
(1)

Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

1) Otsuse kuld- ja hõbemedaliga autasustamise kohta teeb õppenõukogu.
2) Kuld- ja hõbemedalite saamiseks esitab kool Haridus- ja
Teadusministeeriumile vastava taotluse.
3) Kuldmedali võib õppenõukogu väljastada õpilasele, kellele ei ole viimasel
õppeaastal määratud kirjalikku mõjutusvahendit ja kellel on gümnaasiumi
lõputunnistusel kõik hinded „väga head”, matemaatika ja eesti keele
riigieksamite tulemused ületavad 60 punkti ja ühes võõrkeeles vähemalt
B1 tase. Tunnustatud õpilase vanematele väljastatakse kooli tänukiri.
4) Hõbemedali võib õppenõukogu väljastada õpilasele, kellele ei ole
viimasel õppeaastal määratud kirjalikku mõjutusvahendit ja kelle
lõputunnistusel on kuni kaks hinnet vähemalt „head” ja ülejäänud hinded
„väga head”, matemaatika ja eesti keele riigieksamite tulemused ületavad
60 punkti ja ühes võõrkeeles vähemalt B1 tase. Tunnustatud õpilase
vanematele väljastatakse kooli tänukiri.
(2) Muu tunnustamine
1) Õppenõukogu võib 12. klassi õpilast tunnustada kooli lõpetamisel, kui
õpilasel on gümnaasiumi lõputunnistusel kõik hinded „head“ või „väga
head“, matemaatika ja eesti keele riigieksamite tulemused ületavad 60
punkti ja ühes võõrkeeles vähemalt B1 tase. Tunnustatud õpilase
vanematele väljastatakse kooli tänukiri.
2) 12. klassi lõpus antakse ainealane kiituskiri õpilasele, kes on süvendatult
ja edukalt tegelenud selle ainega ning kellel on ka vastava aine
kooliastmehinne „väga hea“.
3) Tunnustamine uurimistöö/praktilise töö koostamise/läbiviimise eest
1. Kooli lõpetamisel tunnustatakse õppenõukogu otsusel õpilast ja tema
juhendajat uurimistöö/praktilise töö suurepärase koostamise/läbiviimise
eest.
2. Õppenõukogu kaalub tunnustamist, kui
a) õpilase töö kaitsmise tulemuseks on vähemalt 95 punkti
b) õpilase töö on edukalt esindanud Nõo Reaalgümnaasiumit mõnel
olümpiaadil, konkursil, konverentsil või on leidnud tunnustust,
äramärkimist väljaspool kooli.
c) õpilase töö on andnud olulise panuse Nõo Reaalgümnaasiumi koolielu
arengusse ja selle mitmekesistamisele.
3. Ettepaneku tunnustamiseks võivad teha töö retsentsent ja/või
kaitsmiskomisjon ja/või kooli juhtkond.

(3) Tunnustamiseks vajalike tingimuste täitmiseks saab õpilane kooliastme
jooksul ümber vastata ainult ühte lõputunnistusele kantavat hinnet
(kooliastmehinne või koolieksami hinne, uurimistöö hinnet ümber vastata
ei saa).
(4) Kooliastmehinde ümbervastamise taotluse esitab õpilane direktorile
hiljemalt kolm päeva pärast kooliastmehinnete väljapanemise kuupäeva.
(5)

Õpilast ei tunnustata, kui ta määratud tähtajaks ei esitanud
uurimistööd/praktilise tööd.

(6) Otsuse kooliastmehinde ümbervastamise taotluse osas langetab
õppenõukogu, arvestades kooli hindamisjuhendi § 2 (7) tingimusi.
§ 2 Tunnustamine seoses õpilase eduka õppetööga
(1) 10., 11. klassi õpilase tunnustamine
1) Iga õppeperioodi lõppedes tunnustatakse 10.-11. kl. õpilast direktori
käskkirjaga, kui tema õppetulemused on väga head ja/või head ning
õpilasel ei ole õppeperioodi jooksul kirjalikku karistust.
2) 10.-11. klassi õpilast tunnustatakse õppeaasta lõpul kooli õppenõukogu
otsusel kiituskirjaga, kui õpilasel on kuni kolmes erinevas õppeaines üks
kursusehinne vähemalt “hea“ ja ülejäänud kursusehinded “väga head“
ning ta ei ole saanud kirjalikku karistust.
(2) 12. kl. õpilase tunnustamine
1) Õppeperioodi lõppedes tunnustatakse 12. kl. õpilast direktori käskkirjaga,
kui tema õppetulemused on väga head ja/või head ning õpilasel ei ole
õppeperioodi jooksul kirjalikku karistust.
2) 12. klassi õpilast tunnustatakse õppeaasta lõpul kooli õppenõukogu
otsusel kiituskirjaga, kui õpilasel on kuni kolmes erinevas õppeaines üks
kursusehinne vähemalt “hea“ ja ülejäänud kursusehinded “väga head“
ning ta ei ole saanud kirjalikku karistust.
(3) Kooli lõpetamisel tunnustatakse õppenõukogu otsusel õpilast ja tema
juhendajat uurimistöö/praktilise töö suurepärase koostamise/läbiviimise
eest.
(4) Väljavõte tunnustamise käskkirjast kannab e-päevikusse klassijuhataja.
(5) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
(6) Nõo RG väljastab Eesti Vabariigi aastapäeva eel tänukirja koolile, kus
lõpetas põhikooli Nõo RG õpilane, kelle eelmise ja jooksva õppeaasta
kõik kursusehinded on olnud vähemalt „head“ ja/või, kes esines väga
edukalt aineolümpiaadil.

§ 3 Tunnustamine saavutuste eest olümpiaadidel ja konkursssidel väljaspool
kooli
(1) Tunnustamise aluseks on konkursi korraldajate poolt avaldatud protokoll ja
lähtutakse lõppprotokollis näidatud vanusegrupi tulemustest.
(2) Tunnustamine toimub üldjuhul saavutuste eest olümpiaadidel ja ainealastel
konkurssidel, mis on kirjas Tartu Ülikooli Teaduskooli kalenderplaanis.
(3) Konkursi toimumise info ja protokolli või viite protokollile edastab
õppealajuhatajale üldjuhul õpilase juhendaja, klassijuhataja, õpilane.
(4) Nõo Reaalgümnaasiumi esindanud õpilast tunnustatakse direktori
käskkirjalise kiitusega:
a. vabariiklikus voorus osalenud õpilast
b. maakondlikus voorus 1.-3. koha saavutanud õpilast
c. Viie kooli kohtumisel 1.- 10. koha saavutanud õpilast
d. TÜ Teaduskooli lahtistel võistlustel auhinna või järgudiplomi või
1.-20. koha saanud õpilast.
e. Vabariiklikul ainekonkursil Känguru, Kajakas, Spekter , Pulsar
1.-6. koha saavutanud õpilast
f. Nõo RG poolt korraldatud vabariiklikul konkursil Märka
matemaatikat, Kirjandusraal või Kolb 1.-3. koha saavutanud
õpilast.
g. Rahvusvahelisel olümpiaadil osalenud õpilast
(5) Väljavõte käskkirjast kannab e-päevikusse aineõpetaja või juhendaja.
(6) Käskkirjalise kiituse saanud õpilast tunnustatakse ka kooli üldkogunemisel
pärast perioodi lõppu.
(7) Nõo Reaalgümnaasiumi esindanud õpilase tunnustamine saavutuste eest
spordis
1) Konkursi toimumise info ja protokolli või viite protokollile edastab
huvijuhile üldjuhul õpilase juhendaja, klassijuhataja või õpilane.
2) Õpilast tunnustatakse direktori käskkirjalise kiitusega
a. vabariiklikul esivõistlusel individuaalselt 1.- 10. koha saavutanud
õpilast
b. vabariiklikul esivõistlusel võistkondlikult 1.- 6. koha saavutanud
õpilast
c. maakondlikul esivõistlusel individuaalselt 1.- 3. koha saavutanud
õpilast
d. maakondlikul esivõistlusel võistkondlikult 1.-3. koha saavutanud
õpilast
e. rahvusvahelisel võistlusel Eestit edukalt esindanud õpilast;
3) Käskkirjalise kiituse saanud õpilast tunnustatakse ka kooli
üldkogunemisel pärast perioodi lõppu.
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2)

3)
(9)

(10)

Nõo Reaalgümnaasiumi esindanud õpilase tunnustamine saavutuste eest
huvitöös
Konkursi toimumise info ja protokolli või sellega tutvumise võimaluse
edastab huvijuhile üldjuhul õpilase juhendaja, klassijuhataja või õpilane.
Õpilast tunnustatakse direktori käskkirjalise kiitusega :
a. vabariiklikul esikonkursil individuaalselt 1.-10. koha saavutanud
õpilast
b. vabariiklikul esikonkursil kollektiivselt 1.-6. koha saavutanud
õpilast
c. maakondlikul esikonkursil individuaalselt 1.- 3. koha saavutanud
õpilast
d. maakondlikul esikonkursil kollektiivselt 1. -3. koha saavutanud
õpilast
e. rahvusvahelisel konkursil Eestit edukalt esindanud õpilast;
konkursi taseme ja esinemise edukuse üle otsustab NRG nõukoda.
Käskkirjalise kiituse saanud õpilast tunnustatakse ka kooli
üldkogunemisel pärast perioodi lõppu.
Nõo RG poolt korraldatud vabariiklikul konkursil, vabariiklikul
olümpiaadil või esivõistlusel/esikonkursil 1. koha või rahvusvahelisel
tasandil medali saavutanud NRG õpilast tunnustatakse kooli
üldkogunemisel kooli aukirjaga.
Õpilast võib direktor käskkirjaliselt kiita ka mõne muu silmapaistva
saavutuse korral. Ettepaneku selleks võib teha iga õpilane ja töötaja.

§ 4 Üldine
(1) Väljavõte tunnustamise käskkirjast kannab e-päevikusse klassijuhataja.
(1) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja, aineõpetaja või
kooli juhtkond.
(2) Nõo RG väljastab Eesti Vabariigi aastapäeva eel tänukirja koolile, kus
lõpetas põhikooli Nõo RG õpilane, kelle eelmise ja jooksva õppeaasta kõik
kursusehinded ja eksamihinded on olnud vähemalt „head“ ja/või, kes
esines väga edukalt aineolümpiaadil.
§ 5 Tunnustamine edu eest koolisisesel konkursil
(1) Ülekoolilise esivõistluse või – konkursi 3 paremat õpilast või õpilaste gruppi
autasustatakse diplomiga kooli või klassi üldkogunemisel.
§ 6 Tunnustamine kevadisel üldkogunemisel
(1) Kevadisel kooli üldkogunemisel tunnustatakse rahvusvahelisel ja/või
vabariiklikul olümpiaadil osalenud õpilasi ja õppeaasta jooksul kooli eduka
esinemise eest käskkirjalise kiituse saanud õpilaste juhendajaid.

(2) Kooli töötaja, juhendaja või õpilasesinduse ettepanekul võib kevadisel
üldkogunemisel tunnustada õpilast, juhendajat ka õpilase mõne muu
silmapaistva saavutuse korral.
§ 7 Muu tunnustamine
(1) Õpilastele autasude määramine ja aunimetuste omistamine on reguleeritud
„Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste autasude ja aunimetuste statuudiga“.
(2) Klassijuhataja võib silmapaistva klassisisese tegevuse või saavutuse eest
väljastada õpilasele klassijuhataja tunnuskirja.

