На основу чл. 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/2011. - даље: Закон) Школски одбор
ОШ ''Бубањски хероји'' из Ниша, донео је

П Р А В И Л Н И К
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се уређују :
- врсте похвала и награда које се могу доделити ученицима ПШ ''Бубаоски херпји'' у
Нишу (у даљем тексту Школа);
- поступак покретања иницијативе за додељивање похвала и награда ученицима;
- надлежности органа Школе за доношење одлуке о похваљивању и награђивању
ученика;
ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Члан 2.
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно–васпитном
раду, владању и слободним активностима, Школа похваљује и награђује ученике који
постижу изузетне резултате у:
- реализацији и примени наставног плана и програма;
- успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама;
- организацији друштвено корисних, хуманитарних и ваннаставних активности;
- другим облицима рада дефинисаним Годишњим планом рада.
Похвале и награде додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог
Правилника, а у складу са Законом о основној школи.
Оцењивање успеха и рада ученика у појединим облицима образовно-васпитног рада
врши се и додељивањем посебних признања у виду диплома, повеља, похвала,
награда и слично.
ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА
Члан 3.
Диплома «Вук Караџић» додељује се ученику на основу Правилника о дипломама за
изузетан успех ученика у основној школи.
.
Посебна диплома додељује се ученику на основу Правилника о дипломама за
изузетан успех ученика у основној школи.
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Члан 4.
Диплома ''Вук Караџић'' додељује се ученику основне школе, ако почев од петог
разреда до краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих
предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно владање и ако,
поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним планом и
програмоми примерним владањем, добије најмање једну посебну диплому или једну
од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Члан 5.
Поступак за доделу дипломе ''Вук Караџић'' и посебне диплома покреће
Одељењско веће.
Диплома ''Вук Караџић'' и посебне дипломе додељују
се ученику јавно.

ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 6.
Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се истичу у
савлађивању појединих наставних области, као и ученицима који постижу изузетне
резултате у свеобухватним активностима школе, додељују се похвале, дипломе и
књиге.
Похвале додељују: предметни наставник, Одељењски старешина, Одељењско веће,
Наставничко веће и Директор Школе.
Дипломе и књиге додељује Наставничко веће школе, на предлог одељењског
старешине или предметног наставника.
Члан 7.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Похвале се саопштавају ученику: непосредно, на састанку одељењске заједнице
ученика, преко књиге обавештења, на родитељском састанку, на пригодној свечаности
у школи (прослава Дана школе, завршетка школске године).
Члан 8.
Писмена похвала ученику може бити дата као похвалница (признање) за
постигнути успех у образовно васпитном раду и понашању у Школи и за остварена
постигнућа на такмичењима и смотрама које организује Министарство просвете
Републике Србије, стручна друштва или Школа.
Члан 9.
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У школи се додељују похвале:
Похвала «Ученик генерације» додељује се најуспешнијем ученику генерације за
постигнут успех у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима и другим
облицима рада у току школовања.
Похвала «Спортиста генерације» «Спортискиња генерације»
и «Спортско
одељење генерације» је ученик (или екипа) кога је предложио предметни професор
физичког васпитања а који има највише поена са спортских такмичења на основу овог
правилника.
Похвала «Ученик одељења» додељује се најуспешнијем ученику у савладавању
наставног плана и програма као и у осталим областима школског живота
(комуникација, сарадња, солидарност, другарство,... у одељењу, а на предлог
одељенске заједнице.
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 10.
Награде се додељују ученицима који се истичу постигнутим успехом из наставних
предмета, који постижу изузетне резултате на такмичењима и смотрама, који су се
истакли својим осмогодишњем успешним радом у школским акцијама, хуманитарним,
слободним активностима и другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе.
Члан 11.
Ученике који су добили диплому «Вук Караџић»
разреда награђује књигом.

Наставничко веће на крају осмог

Наставничко веће награђује књигом и ученике одељења.
Наставничко веће награђује књигом ученике IV и VI који су освојили једно од прва три
места на окружном такмичењу,као највишем рангу такмичења за тај узраст, и ученике
осталих разреда који су освојили једно од прва три места на републичком такмичењу у
организацији Министарства просвете из предмета.
Награда се додељује и «ученику генерације».
Награда се додељује и «спортисти генерације» «Спортискиња генерације»
«Спортско одељење генерације» .

и

КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 12.
Овим Критеријумима се одређује начин избора Ученика генерације.
Предлог за награде формулише у писменој форми одељењски старешина у
консултацији са својом одељењском заједницом.
Похвала «ученик генерације» додељује се нај ученику Школе који од првог разреда до
краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета
прописаних наставним планом и програмом и владања (носилац дипломе ''Вук
Караџић'').
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При избору Ученика генерације вреднују се следећа постигнућа ученика :
1. Општи успех и владање постигнути на крају другог полугодишта сваке школске
године;
2. Успех постигнут на такмичењима у знању и стваралаштву из појединих предмета
које организује Министарство просвете, стручна друштва и Школа;
3. Освојене награде на такмичењима;
4. Учешће и освајање награда на такмичењима и конкурсима који се организују ван
школе, а који се баве питањима васпитања и образовања ученика (ваннаставне
активности ученика).
II КРИТЕРИЈУМИ БПДПВАОА ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Средоа пцена сваке шкплске гпдине
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ППЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕОА
-учешће на Регипналнпм такмичеоу
-ппхвала на Регипналнпм такмичеоу
-III местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу
-II местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу
-I местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу

1
2
3
4
5

-учешће на Републичкпм такмичеоу
-учешће на Републичкпм такмичеоу+III местп на Регипналнпм такмичеоу
-учешће на Републичкпм такмичеоу+II местп на Регипналнпм такмичеоу

5
6
7

-учешће на Републичкпм такмичеоу+ I местп на Регипналнпм такмичеоу
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-ппхвала на Републичкпм такмичеоу
-III местп (награда) на Републичкпм такмичеоу
-II местп (награда) на Републичкпм такмичеоу
-I местп (награда) на Републичкпм такмичеоу

10
12
14
16

-учешће на Међунарпдним такмичеоима
-учешће на Балканијади
-ппхвала на Балканијади

20
22

- III местп (награда) на Балканијади
- II местп (награда) на Балканијади
- I местп (награда) на Балканијади

24
26
30

-учешће на Међунарпднпј плимпијади
-ппхвала на Међунарпднпј плимпијади
- III местп (награда) на Међунарпднпј плимпијади
- II местп (награда) на Међунарпднпј плимпијади
- I местп (награда) на Међунарпднпј плимпијади
ЕКИПНА ТАКМИЧЕОА

25
27
29
31
35

Регипнална такмичеоа:
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- III местп (сваки члан екипе пп )
- II местп (сваки члан екипе пп )

1
2

- I местп (сваки члан екипе пп )
Републичка такмичеоа:
- III местп (сваки члан екипе пп )
- II местп (сваки члан екипе пп )
- I местп (сваки члан екипе пп )
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СППРТСКА ТАКМИЧЕОА
Ппјединачна такмичеоа
-ппхвала на Регипналнпм такмичеоу
-III местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу
-II местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу
-I местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу

1
2
3
5

-учешће на Републичкпм такмичеоу
-ппхвала на Републичкпм такмичеоу
-III местп (награда) на Републичкпм такмичеоу
-II местп (награда) на Републичкпм такмичеоу
-I местп (награда) на Републичкпм такмичеоу

5
6
7
8
10

Екипни сппртпви
- III местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу (сваки члан екипе)
- II местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу (сваки члан екипе)

1
2

- I местп (награда) на Регипналнпм такмичеоу (сваки члан екипе)
-учешће на Републичкпм такмичеоу (сваки члан екипе)
- III местп (награда) на Републичкпм такмичеоу (сваки члан екипе)
- II местп (награда) на Републичкпм такмичеоу (сваки члан екипе)
- I местп (награда) на Републичкпм такмичеоу (сваки члан екипе)

3
3
4
5
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НАППМЕНА:
-за ппјединачна такмичеоа у једнпј шкплскпј гпдини из једнпг предмета бпдује
се самп успех на највишем нивпу
-бпдује се свака шкплска гпдина и сваки предмет
-када је кандидат из једнпј предмета псвпјип више ппјединачних места на
такмичеоима узима се у пбзир најбпљи пстварени резултат, пднпснп навећи
брпј бпдпва
-када је кандидат из два или више предмета псвпјип пп једнп или више
ппјединачних места, бпдпви из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у
пбзир најбпљи пстварени резултати из свакпг предмета
- смптре талената су такмичеоа из разних пбласти (литерарна, ликпвна,
математика, истприја, инфпрматика...) кпје прганизују различита друштва,
прганизације и аспцијације
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КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 13.
Комисију за избор Ученика генерације чине три наставника које именује директор
школе.
На основу прикупљених и проверених података Комисија прави ранг листу кандидата
коју доставља на увид ученицима и наставницима посредством огласних табли Школе.
Наставничко веће Школе разматра предлог Комисије, доноси одлуку и проглашава
најуспешнијег ученика генерације.
Приговор или жалба на одлуку Наставничког већа Школе, подноси се Школском
одбору у року од 3 дана након саопштавања проглашења Ученика генерације.
Жалбу може уложити сваки ученик или радник школе ако сматра да је награда
додељена ученику који је не заслужује.
Школски одбор разматра жалбу и доноси одлуку у року од 7 дана од дана подношења
жалбе.
Одлука Школског одбора је коначна
Члан 14.
Право на ослобађање од наставе ученик стиче учешћем на такмичењу.
Право на ослобађање од похађања редовне наставе ученик користи искључиво за
припремање за такмичење.
Ако је такмичење радног дана, ученик је ослобођен наставе.
Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за такмичење:
1 радни дан за Општинско такмичење
2 радна дана за Окружно такмичење
3 радна дана за Републичко такмичење
4 радна дана за Међународно такмичење.

ПОСТУПАК ПОКРЕТАЊА ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ И
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 15.
Иницијативу за похваљивање или награђивање ученика може дати:
- Одељењска заједница ученика
- Одељењски старешина
- Одељењско веће
- Наставничко веће
- Директор
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Предлог за похвалу или награду доставља се надлежном органу школе у писаној
форми са образложењем на разматрање и одлучивање.
Надлежни орган школе обавезан је да предлог размотри и о њему одлучи најкасније у
року од 8 дана од дана подношења предлога.

НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
Члан 16.
Ученика могу похвалити:
- Одељењски старешина
- Одељењско веће
- Стручна већа за област предмета
- Наставничко веће
- Директор
На одлуку о додељивању похвале или награде може се уложити жалба Школском
одбору у року од три (3) дана од дана саопштавања одлуке.
Жалбу може уложити сваки ученик или радник школе ако сматра да је похвала или
награда додељена ученику који је не заслужује.
Школски одбор разматра жалбу и доноси одлуку у року од 8 дана од дана подношења
жалбе.
Одлука Школског одбора је коначна.
Члан 17.
Тумачење овог Правилника вршиће Школски одбор.
Члан 18.
Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.
Објављено
.

Председник Школског одбора
_________________________
Добрила Коцић
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