ОШ „Вук Караџић“
Број____________
Датум___________2013.
В р а њ е
На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гл.бр. 72/2009, 52./2001. и 55./2013.) и члана 254.Статута ОШ „Вук Караџић“ у
Врању, Школски одбор на седници одржаној __________2013.г донео је

П Р А В И Л Н И К
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ВРАЊУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се питања која се односе на:
1. Утврђивање врсте похвала и награда које се могу доделити ученицима у ОШ
„Вук Караџић“ у Врању.
2. Начин додељивања похвала и награда;
3. Поступак покретања иницијативе за додељивање похвала и награда ученицима;
4. Надлежност органа школе за доношење одлуке о пхваљивању и награђивању
ученика.
Члан 2.
Похвале и награде додељују се ученицима који се истичу укупним успехом у
учењу и владању, који остварују изузетан успех у савлађивању појединих наставних
предмета, односно наставних области, као и за успешно учешће у ваннаставним
активностима.
II ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Члан 3.
Ученици који се истичу радом понашањем и успехом могу бити похваљени или
награђени.
Ученике могу похвалити органи школе или директор школе.
Похвале и награде додељују се када оне утичу на развијање позитивних особина
ученика, када их мотивишу и развијају жељу за бољим резултатима.
Оцењивање успеха и рада ученика у појединим областима образовно-васпитног
рада врши се и додељивањем посебних признања у виду диплома, похвала, награда и
слично.
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Члан 4.
Похвале и награде ученицима додељују органи школе и директор школе.
Награде ученицима могу додељивати организације, заједнице васпитнообразовних организација, спонзори и донатори.
Похвале ученика
Члан 5.
Похвале могу бити:
1. за одличан општи успех и примерно владање:
2. за подтигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета,
односно наставних области:
3. за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;
4. освојено прво, друго или треће место на такмичењима ( општинском, окружном,
републичком, међународном);
5. похвала „Ученик генерације“
6. похвала „Спортиста генерације“
7. друге похвале по одлуци стручних органа Школе.
Члан 6.
Похвале могу бити усмене и писмене.
Члан 7.
Усмене похвале могу се саопштити ученику:
- непосредно;
- на састанку одељњске заједнице;
- преко књиге саопштења;
- на пригодној свечаности ( прослави дана школе, јубиларне годишње
празнике и сл.).
Усмену похвалу саопштава представник органа који је ученика похвалио.
Члан 8.
Одељењски старешина ученика уноси у дневник рада одељења
изречену усмену похвалу, са напоменом: због чега, од ког органа школе и када је
ученик усмено похваљен.
Члан 9.
Похвале, oсим похвала „Ученик генерације“ и Спортиста генерације“, на
предлог одељењског старешине додељује Наставничко веће школе.
Члан 10.
Писмена похвала ученику може бити дата као: признање ученику за постигнути
успех у раду, учењу и понашању у школи; као признање за рад у акцијама школе; као
признање за освојена прво, друго или треће места на такмичењима која школа
организује или у којима учествује.
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Члан 11.
Писмена похвала издаје се ученику у виду плакете, похвалнице и слично а њен
облик и садржину, утврђује Наставничко веће. Писмену похвалу по правилу предаје
директор.
Наставничко веће додељује ученику на крају школске године похвалницу за
постигнут одличан успех и примерно владање.
Члан 12.
Писмена похвала може се ученику уручити:
- у одељењу
- на збору ученика
- приликом прославе и пригодних свечаности у школи.
Члан 13.
Похвала „Ученик генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда на
крају наставне године под следећим условима:
1. да је постигао одличан успех од првог до завршног разреда и примерно владање;
2. да се у току школовања истиче у ваннаставним активностима;
3. да је у току школовања освојио прво, друго или треће место на такмичењима
(општинско, окружно, републичко или међународно).
4. да се у току школовања истиче у пружању помоћи другим ученицима
развијању толерантног односа и односа поверења међу ученицима.
Критеријуми за бодовање на такмичењима:
општинско такмичење

окружно такмичење

Прво место
Друго место
Треће место

Прво место
Друго место
треће место

3 бода
2 бода
1 бод

републичко такмичење

6 бодова
5 бодова
4 бода

међународно такмичење

Прво место
9 бодова
Прво место
12 бодова
Друго место
8 бодова
Друго место
11 бодова
Треће место
7 бодова
Треће место
10 бодова.
Похвалу из става 1. овог члана на предлог Одељењског већа, а по прибављеном
мишљењу Ученичког парламента додељује Наставничко веће.
Одељењске старешине ученика осмог разреда Одељењском већу достављају
образложени писмени предлог, за ученике из свог одељења који испуњавају услове да
буду проглашени за ученика генерације.
Члан 14.
Похвала „Спортиста генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда
који је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и
постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање.
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Похвалу из става 1. овог члана на предлог Стручног већа наставника физичког
васпитања а по прибављеном мишљењу Одељењског већа, и Ученичког парламента
додељује Наставничко веће.
Члан 15.
Похвале „Ученик генерације“ и Спортиста генерације“ израђују се на посебном
обрасцу који потписује директор школе и јавно се саопштавају пред ученицима и
органима Школе.
Награде
Члан 16.
Награде се додељују ученицима као признање за постигнут изузетан успех у
учењу и владању у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за
освојено место на такмичењима.
Члан 17.
Награде се могу додељивати поједином ученику, групи ученика или целом
одељењу.
Члан 18.
Предлог за доделу награде даје одељењски старешина.
Награду додељује Наставничко веће на основу прибављеног мишљења
Одељењског већа.
Члан 19.
Награде могу бити:
1. упућивање ученика на екскурзију, излет, зимовање, летовање, камп и друго;
2. посета позоришним, биоскопским представама, концертима, спортским
манифестацијама и друго;
3. књиге, спортска опрема, реквизити, школски прибор и слично.
4. изузетно новчане награде.
Члан 20.
Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори.
Награде из става 1. овог члана обавезно се уручују ученицима преко Школе, која
активно учествује у давању мишљења о додељивању награде.
Члан 21.
Поједином ученику могу се доделити истовремено и похвала и награда.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, на огласној табли
Школе.

У Врању,
дана_____________2013.године.

Председник Школског
Одбора,
Слободан Нешић,
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