ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

На основу члана _____ Статута школе (даље: Статут) школски одбор школе _______________ (назив школе) на
седници одржаној дана __________ године донео је
ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
_________________________
(назив школе)
Опште одредбе
Члан 1
Овим правилником прописују се врсте похвала и награда ученика школе "_______________" (даље: Школа), као и
услови и начин њиховог додељивања.
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.
Похвале
Члан 3
Похвале могу бити:
1. за одличан општи успех и примерно владање;
2. за постигнут 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 4
Похвале могу бити писмене и усмене.

Похвале се саопштавају јавно пред одељењем и органима установе.
Члан 5
Похвале, осим похвала из чл. 6. и 7. овог правилника, на предлог одељењског старешине додељује Наставничко
веће Школе (даље: Наставничко веће).
Члан 6
Похвала "Ученик генерације" додељује се једном ученику завршног разреда на крају наставне године под
следећим условима:
1. да је постигао одличан општи успех од првог до завршног разреда и примерно владање;
2. да се у току школовања истиче у ваннаставним активностима;
3. да се у току школовања истиче у пружању помоћи другим ученицима, развијању толерантног односа и односа
поверења међу ученицима.
Похвалу из става 1. овог члана на предлог Одељењског већа, а по прибављеном мишљењу Ученичког парламента
(уколико је организован у Школи) и Наставничког већа додељује Школски одбор Школе (даље: Школски одбор).
Члан 7
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.
Похвалу из става 1. овог члана на предлог Одељењског већа, а по прибављеном мишљењу Ученичког парламента
(уколико је организован у Школи) и Наставничког већа додељује Школски одбор.
Члан 8
Похвале "Ученик генерације" и "Спортиста генерације" израђују се на посебном обрасцу који потписује
председник Школског одбора и јавно се саопштавају пред ученицима и органима Школе.
Награде
Члан 9
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 10
Награде се могу додељивати поједином ученику, групи ученика или целом одељењу.
Члан 11
Награда се додељује на крају наставне године.
Члан 12

Предлог за доделу награде даје одељенски старешина.
Награду додељује Наставничко веће на основу прибављеног мишљења Одељењског већа.
Члан 13
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;
5. _____________________.
Члан 14
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 15
Поједином ученику могу се доделити истовремено и похвала и награда.
Члан 16
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, на огласној табли Школе (или на други
одговарајући начин предвиђен актима Школе).

У _______________ дана _______________ године

ПРЕДСЕДНИК
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
________________________

