
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilaste autasude ning aunimetuste statuut 
 

 

1.  Autasud ja aunimetused Nõo Reaalgümnaasiumi õpilastele 

 

1.1. tänukiri 

1.2. aukiri ja aumärk 

1.3. aunimetus “NRG aasta õpilane” 

1.4. aunimetus „NRG aasta tegija olümpiaadidel” 

1.5.  aunimetus  „NRG aasta sportlane” 

1.6. aunimetus „NRG aasta tegija huvitegevuses” 

1.7. aunimetus  „NRG aasta organisaator „ 

1.8. aunimetus „NRG aasta tegu“ 

1.9. aunimetus „NRG aasta klass“  

1.10. aunimetused „ NRG tule kandja”, „NRG lipu kandja” 

 

 

2. Nõo Reaalgümnaasiumi tänukiri 

 

2.1. Tänukiri on autasu  õpilasele   mahuka, kooliga seotud projekti 

läbiviimise eest.   

2.2. Tänukirja väljastamise otsustab kooli direktor. 

 

3. Nõo Reaalgümnaasiumi aukiri ja aumärk 

 

3.1. Aukiri on autasu  õpilasele kooli hea maine kujundamise eest   

seoses väga erilise saavutuse või tegevusega.  

3.2. Aukiri antakse õpilasele kätte kooli üldkogunemisel.  

3.3. Kui õpilane individuaalselt või koos ühe koolikaaslasega  esimest 

korda  osutub  NRG õpilasena aine või valdkonna Eesti esikonkursil 

(-võistlusel)  või NRG poolt korraldatud vabariiklikul konkursil  

parimaks,  siis väljastatakse talle koos aukirjaga kooli aumärk  „ 

NRG aatom“ (edasi aumärk). 

3.4. Aukirja, aumärgi väljastamise otsustab kooli direktor. 

3.5.  Kui Nõo RG õpilaste võistkond (kolm või rohkem liiget)  osutub  

aine (valdkonna) Eesti esikonkursil (-võistlusel) või NRG poolt 

korraldatud vabariiklikul konkursil  parimaks, siis märgitakse 

võistkond (ja koosseis) aumärgi saajate nimistusse, aumärki igale 

individuaalselt ei väljastata ning  õpilased saavad kooli 

üldkogunemisel kooli aukirja ja kooli sümboolikaga meene. 

3.6. Kui Nõo RG õpilane osutub aine (valdkonna) Eesti esikonkursil, -

võistlusel) parimaks võistkonnas, mis ei esindanud Nõo RG-d, siis 

tunnustatakse õpilast kooli üldkogunemisel kooli meenega.    



3.7. Aumärk  väljastatakse õpilasele, kes ala (valdkonna) rahvusvahelisel 

esikonkursil saavutas 1.-3.  koha või talle omistati kuld- , hõbe-  või 

pronksmedal. 

3.8. Aumärki võib NRG nõukoja otsusel väljastada ka muude 

erakorraliste saavutuste korral.  

3.9. Aumärk   antakse õpilasele kätte kooli üldkogunemisel. 

3.10.  Aumärk väljastatakse  ühele ja samale õpilasele üks kord.   

3.11. Muu üleriigilise konkursi võitjat tunnustatakse kooli meenega. 

 

4. Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetus “NRG aasta õpilane” 

 

4.1. Aunimetus  "NRG aasta õpilane" on tunnustus  Nõo 

Reaalgümnaasiumi eeskujulikult käitunud õpilasele, kes on  jooksval 

aastal saavutanud väga häid tulemusi  õppetöös ning  lisaks 

arvestatakse õpilase edukust  ainealastel konkurssidel ja/või  

huvitegevuses ja/või õpilase ühiskondlikku aktiivsust ja/või  

kaasõpilaste toetamist.  

4.2. Aunimetus antakse igal õppeaastal ühele õpilasele. 

4.3. Aunimetuse saaja selgub küsitluse tulemusel. 

 

 

5. Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetus  „NRG aasta tegija 

olümpiaadidel” 

 

5.1. Aunimetus  "NRG aasta tegija olümpiaadidel" on tunnustus  Nõo 

Reaalgümnaasiumi õpilasele silmapaistvate tulemuste eest 

ainealastel konkurssidel (olümpiaadid, Viie kooli kohtumine, 

Teaduskooli võistlused,… ).  

5.2. Aunimetus antakse igal õppeaastal  ühele õpilasele või õpilaste 

kollektiivile. 

5.3. Aunimetuse saaja selgub Nõo Reaalgümnaasiumi nõukoja otsusel. 

 

6.   Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetus „NRG aasta sportlane” 

 

6.1. Aunimetus  "NRG aasta sportlane" on tunnustus  silmapaistvate 

saavutuste eest spordis  õpilasele, kellel on väga head tulemused 

spordis ja kes on edukalt esindanud  Nõo Reaalgümnaasiumi ning 

kes järgib tervislikke eluviise ja on teistele eeskujuks oma 

suhtumisega sporti.  

6.2. Aunimetus antakse igal õppeaastal kahele õpilasele (neiu ja 

noormees). 

6.3. Aunimetuse saajad selguvad küsitluse tulemusel.  



7. Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetus  „NRG aasta tegija 

huvitegevuses“ 

   

7.1. Aunimetus  "NRG aasta tegija huvitegevuses" on tunnustus  Nõo 

Reaalgümnaasiumi õpilasele silmapaistvate tulemuste eest jooksval 

aastal huvitööalastel konkurssidel ja/või tegevuse eest  tunnivälises 

tegevuses.  

7.2. Aunimetus antakse igal õppeaastal ühele  õpilasele või õpilaste 

kollektiivile. 

7.3. Aunimetuse saaja selgub Nõo Reaalgümnaasiumi  nõukoja otsusel.  

  

8. Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetus  „NRG aasta organisaator” 

 

8.1. Aunimetus „NRG aasta organisaator”    on tunnustus  Nõo 

Reaalgümnaasiumi õpilasele silmapaistva organiseerimistegevuse 

eest koolis jooksval aastal.  

8.2.  Aunimetus antakse igal õppeaastal ühele õpilasele või õpilaste 

kollektiivile. 

8.3.  Aunimetuse saaja selgub Nõo Reaalgümnaasiumi nõukoja otsusel. 

 

9.  Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetus „NRG aasta tegu“   
9.1. Aunimetus „NRG aasta  tegu”    on  tunnustus  Nõo 

Reaalgümnaasiumi õpilasele, töötajale, õpilaste ja/või töötajate 

rühmale või koolile silmapaistva teo, tegevuse, saavutuse või kooli 

esindamise eest. 

9.2. Aunimetus selgub küsitluse tulemusel. 

 

10.  Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetus „NRG aasta klass“ 

10.1. Aunimetus „NRG aasta klass“ on tunnustus Nõo Reaalgümnaasiumi 

klassile.   

10.2. Otsustamise aluseks on pedagoogide seas läbiviidud küsitlus ja  

klassi poolt täidetud taotlusvorm, kus on kajastatud klassi ja selle 

õpilaste õppetöö tulemuslikkust, kooli kodukorra järgmist, osalemist 

olümpiaadidel, konkurssidel, kooli tunnivälises töös, koostööd 

klassijuhatajaga, klassi ühisüritusi, panust ühiskonnale ja  NRG 

koolielule.  

10.3. Aunimetuse saaja selgub Nõo Reaalgümnaasiumi nõukoja otsusel. 

 

 

11. Nõo Reaalgümnaasiumi aunimetused „NRG  tule kandja”,  „NRG 

lipu kandja” 

11.1. Aunimetused „ NRG tule kandja”, „NRG  lipu kandja” on 

tunnustused  Nõo Reaalgümnaasiumi 11. klassi õpilasele, kellel on 



hea õppeedukus, kes on aktiivse eluhoiakuga  ja  kelle  käitumine on 

kaasõpilastele eeskujuks. 

11.2. Aunimetuste saajad valitakse 12. klasside õpilaste poolt  kooli 

juhtkonna  esitatud kandidaatide seast. Kooli juhtkond toetub 

kandidaatide esitamisel 11. klasside ettepanekutele.   

11.3. Iga 12. klass järjestab kandidaadid ning selle põhjal kujunenud 

pingereas 1. õpilane  saab NRG tule kandjaks  ning  2., 3., 4.  NRG 

lipu kandjaks.   

11.4. Aunimetuste saajad kuulutatakse välja Tutipäeval ja seda  aukohust 

täidavad need õpilased kuni järgmise Tutipäevani. 

11.5. Kui NRG tule kandja ei saa oma kohustust täita, asendab teda 

direktori otsusel NRG lipu kandja. Direktoril on õigus erandkorras 

määrata kooli tule või lipu kandjaks koolis edukalt ja väärikalt 

toimetanud õpilane.     

11.6. Kui aunimetuse  „NRG  tule kandja” või  „NRG lipu kandja” saanud 

õpilase hilisem tegevus ei vasta p. 9.1 esitatud tingimustele, võib  

Nõo RG nõukoja otsusel määrata vastavasse rolli teise õpilase 

(võimalusel  kandidaadiks olnud õpilaste hulgast).        

 

12. Nõo Reaalgümnaasiumi muud  autasud 

12.1. Direktori otsusel  võib väljastada  ka ühekordseid autasusid. 

 

13.  Üldine 

 

13.1. Iga NRG aunimetuse kandidaadi õppeedukus peab olema vähemalt 

rahuldav  ning tema käitumine ja eluviisid peavad olema teistele 

eeskujuks. 

13.2. Kategoorias, kus aunimetuse saaja selgub küsitluse põhjal, ei arvata 

üldjuhul kandidaatide hulka õpilast, kes vastava aunimetuse on juba 

saanud. 

13.3. Kandidaati autasustamiseks võib esitada iga klass, õpilane ja kooli 

töötaja. 

13.4. Küsitluslehele kantavate kandidaatide nimed määratakse Nõo 

Reaalgümnaasiumi nõukoja otsusega.   

13.5. Igal õpilasel ja õppenõukogu liikmel on igas küsitluskategoorias üks 

hääl. 

13.6. Ülevaade autasude ja  aunimetuste saajatest on kättesaadav kooli 

koduleheküljelt. 

13.7. Autasustamise kohta tehakse märge e-päevikusse  

 

 


