ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

На пснпву Статута ОШ „Краљ Петар I „ предлпга Наставничкпг већа, Шкплски пдбпр
на седници пд 04. 12. 2006. гпдине дпнпси

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА И ИЗБОРУ
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Овим Правилникпм дефинисанп је награђиваое ученика кпје није дефинисанп у
пквиру Правилника п диплпмама за изузетан успех ученика у пснпвним шкплама („Сл.
Гласник РС“, брпј: 37/93 ки 42/93).
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У цељу ппдстицаоа ученика за ппстизаое бпљих резултата у пбразпвнп-васпитнпм
раду и слпбпдним активнпстима ОШ „Краљ Петар „ у Нишу (у даљем тексту: Шкпла)
награђује и ппхваљује ученике кпји ппстижу изузетне резултате у:
- реализацицји и примени наставнпг прпграма;
- успешнпм репрезентпваоу Шкпле на такмичеоима и смптрама;
- прганизацији друштенп-кприсних, хуманитарних и слпбпдних активнпсти;
- другим пблицима рада дефинисаним Прпгрампм рада шкпле.
Награде и ппхвале дпдељују наделжни пргани Шкпле на пснпву пдредаба пвпг
Правилника а у складу са Закпнпм п пснпвнпј шкпли и Закпнпм п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа.
Члан 2.
Овим Правилним се утврђује:
1. Врста награда и ппхвала;
2. ппступак дпдељиваоа награда и ппхвала.
Члан 3.
У циљу ппдстицаоа ученика за ппстизаое бпљих резултата у пбразпвнп-васпитнпм
раду и слпбпдним активнпстима, Шкпла дпдељује награде и ппхвале за:
- ппјединце
- групу ученика
- пдељенску заједницу ученика
- ученичке клубпве п селцпке.
II ПОХВАЛЕ
Члан 4.
Ученицима кпји се истичу свпјим радпм и ппнашаоем, ученицима кпји се истичу
савлађиваоем ппјединих наставних пбласти, кап и ученицима кпји ппстижу изузетне
резултате , дпдељују се ппхвале.
Похвале додељују:
- предметни наставник
- разредни старешина
- пдељенскп веће
- директпр шкпле.
Похвале се додељују:
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- пдличним ученицима за успешнп савладаваое наставнпг плана и прпграма.
Члан 5.
Предметни наставник пхваљује ученика за нарпчитп залагаое и ппстигнут успех у
савладаваоу градива из пдређенпг предмета.
Разредни старешина ппхваљује ученика кпји се истиче у учељу, прримеренпм
владаоу, редпвнпм ппхађиваоу наставе и ппзитивнпм делпваоу у кплективу.
Одељенскп веће писменп (у виду Ппхвалнице) ппхваљује ученика кпји се ппсебнп
залаже за успех пдељеоа и у пружаоу ппмпћи ученицима кпји теже савладавају ппједине
наставне пбласти.
Директпр Шкпле ппхваљује ученике , пдељенске заједнице, шкплске прганизације
на пснпвуппстигнућа у учеоу, владаоу, шкплским акцијама, такмкичеоима и другим
активнпстима у тпку шкплске гпдине.
Члан 6.
Писмена ппхвала издаје се ученику у виду „Плакете“ или „Ппхвалнице“.
Писмене Ппхвалнице ученику уручује разедни старешина.
Ппдаци пдпбијенпј писменпх Ппхвали ученика, разредни старешина унпси у матичну
коигу ученика.
III НАГРАДЕ
Члан 7.
Награде се дпдељују ученицима кпји се истичу свпјим резултатима на такмичеоима
и смптрама републичкпг, избпрнпг и међунарпднпг карактера.
Предлпг за награде ис става 1. пвпг члана фпрмулишу у писменпј
фпрмипредставници актива за ппједине наставне пбласти на пснпву ппстигнутих резултата у
текућпј шкплскпј гпдини.
О предлпгу за дпдељиваое нграда изјашоава се Наставничкп веће.
Члан 8.
Награде се дпдељују ученицима кпји у тпку шкплске гпдине не направе ни један
изпстанак.
Предлпг за награде из става 1. Овпг члана фпрмулише разредни старешина у
писменпј фпрми.
О предлпгу за дпдељиваое награда изјашоава се Наставничкп веће.
IV ДОДЕЛА НАГРАДА
Члан 9.
Награде ученицима мпгу дпделити:
-наставничкп веће
- директпр Шкпле
- сппнзпри и дпнатпри шкпле (устанпве, предузећа, удружеоа и ппјединци) на
пснпву критеријума кпји прппишу свпјим актпм.
О наградама кпје се дпдељују ппсебнпм наменпм сппнзпра и дпнатпра, пдлучује
Наставничкп веће Шкпле, у складу са криеријумима сппнзпра и дпнатпра.
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Члан 10.
Ученици мпгу бити награђени.
- диплпмама
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- коигама, сппртским реквизитима и другпм ппремпм
- путпваоима, ексурзија, излетима, наменским ппсетама и сличним наменама
- нпвчаним и другим наградама.
Награде се пбезбеђују из средстава шкпле.
Члан 11.
Одељеоа кпја трпмесечнп имају најбпљи успех пп разредима биће награђена
прганизпванпм прпславпм у Ђачкпм клубу.
Члан 12.
Награде се ученицима дпдељују јавнп, приликпм прпславе Дана шкпле (2. Јуна),
шкплске славе Св. Саве (27. Јануара) или на завршнпј шкплскпј свечанпсти (28. Јуна) у
присуству ученика, наставника, рпдитеља, гпстију и медија.
Члан 13.
Ппдаци п дпбијеним наградама разредни старешина унпси у матичну коигу ученика.
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 14.
Наставничкп веће , на пснпву пстварених резултата тпкпм пспгпдишоег шкплпваоа,
прпглашава најуспешнијег ученика генерације.
Члан 15.
Избпр ученика генерације врши се на педлпг пдељенскпг већа и Ђачкпг парламента.
Избпр се врши на пснпву брпја бпдпва.
Члан 16.
Одељенскп веће има правп да педлпжи више кандидата, а правп предлагаоа имају
наставници кпји им предају.
Укпликп има више предлпга пд стране пдељенскпг већа, тада се приступа гласаоу.
Кандидат са највећим брпјем гласпва дпбија 10(десет) бпдпва, други пп брпју
гласпва дпбија 8 (псам) бпдпва , трећи 6(шест) бпдпва, четврти 4. (четири) бпда, а пети и
пстали пп 2 (два) бпда.
Члан 17.
Ђачки парламент, такпђе мпже да предлпжи више кандидата.
У случају више кандидата приступа се гласаоу.
Кандидат са највећим брпјем гласпва дпбија 5( пет) бпдпва, кандидат кпји је други
пп брпју бпдпва дпбија 4 (четири) бпда, какндидат кпји је трећи пп брпју бпдпва дпбија 3
(три) бпда , кандидат кпји је четври пп брпју бпдпва дпбија 2 (два) бпда, а пети кандидат и
пстали дпбијају пп 1 (један) бпд.
Члан 18.
Брпј бпдпва пп пснпву успеха и пстварених резултата на такмичеоима и смптрама
прганизпваних пд стране Министарсва прпсвете и сппрта, пдређиваће се на следећи начин:
1. ппти успех у щестпм, седмпм и псмпм разреду
(брпј бпдпва једнак је збиру средоих пцена у ппменутим разредима);
2. диплпма „Вук Карачић“ – 10 (десет) бпдпва;
3. специјалне (ппсебне ) диплпме – 5 (пет) бпдпва пп диплпми;

Оснпвна шкпла „Краљ Петар I„ | ул. Впјвпде Путника бр. 1, Ниш

3

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

4. пстваренп правп ушещћа на пкружнпм такмилеоу – 2 (два) бпда пп такмичеоу
и разеду;
5. псвпјенп једнп дп прва три места на пкружнпм такмишеоу:
- првп местп – 3 (три) бпда пп разреду и такмичеоу;
- другп местп – 2 (два ) бпда пп разреду и такмичеоу;
- треће местп – 1 (један) бпд пп разреду и такмичеоу.
6. пстваренп правп ушещћа на републишкпм такмишеоу
- 5 (пет) бпдпва пп разреду и такмичеоу
7. псвпјенп једнп пд прва три места на републишкпм такмишеоу:
- првп – 6 (шест) бпдпва пп разреду и такмичеоу;
- другп – 5 (пет) бпдпва пп разреду и такмичеоу;
- треће – 4 (четири)бпда пп разреду и такмичеоу.
8. пстваренп правп такмишеоа Избпрнпг ранга (укпликп ппстпји за неки предмет)
и тп:
- 10 (десет) бпдпва пп разреду и такмичеоу.
9. пстваренпа правп ушещћа на међунарпднпм такмишеоу :
20 (двадесет) бпдпва пп разреду и такмичеоу.
10. псвпјенп једнп пд прва три места на међунарпднпм такмишеоу:
- првп местп – 10 (десет) бпдпва пп разреду и такмичеоу;
- другп местп - 9 (девет) бпдпва пп разреду и такмичеоу;
- треће местп – 8 (псам) бпдпва пп разреду и такмичеоу.
Члан 19.
Укпликп два или више учеика имају једнак укупан брпј бпдпва преднпст у избпру за
ученика генерације има пнај ученик кпји је пстварип већи брпј бпдпва пп пснпву такмичеоа.
Члан 20.
У случају да два или више ученика има једнак бппј бпдпва и пп пснпву претхпднпг
члана, Наставничкп веће мпже прпгласити два ученика генерације.
Члан 21.
Бпдпваое такмичеоа и смптри из члана 18. oднпси се на пстварене резултате у
шестпм , седмпм и псмпм разреду.
Члан 22.
Ппступак за Измену и дппуну пвпг Правилника мпже ппкренути најмаое пет
наставника , Стручни активи, Одељенска већа, Наставничкп веће, директпр шкпле и Ђачки
парламент.
Члан 23.
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли шкпле.
председник Шкплскпг пдбпра
Љиљана Рајкпвић

Правилник је заведен ппд делпвпдним брпјем: 1571 пд 05. 12. 2006. гпдине.
Правилник је ступип је на снагу дана: 12. 12. 2006. гпдине.
Секретар Шлпче
Лидија Цветкпвић
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