На основу члана 57.ст.1.тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања (Сл.гласник РС бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), чл. 66. став 2. Закона о
основном образовању (''Службени гласник РС, број 55/2013) и члана 62.ст.1.тачка
1. Статута Основне школе ''Бранко Радичевић' у Батајници, Школски одбор је на
седници одржаној дана 23.12.2013. године донео

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Батајници
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником прописују се врсте похвала и награда које могу добити
ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.
Члан 2.
Похвале и награде додељују се ученицима који се истичу радом, понашањем
и успехом, са циљем мотивације и подстицања на још боље резултате.
Похвале и награде могу бити додељене и групи ученика или одељењу за
постигнут колективни успех.
Члан 3.
Ученик може добити похвалу и награду за:
1) одличан успех и примерно владање;
2) постигнут изузетан успех из појединих наставних предмета;
3) постигнут изузетан успех из појединих ваннаставних активности;
4) учешће у културној и јавној делатности школе;
5) освојено прво, друго или треће место на такмичењима које организују
Министарство просвете и стручна друштва на општинском, градском и
регионалном, односно републичком нивоу;

Члан 4.
Ученицима осмог разреда се на крају другог полугодишта додељују посебне
похвале „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“.
Посебна похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику који се у својој
генерацији највише истакао у учењу и владању.
Посебна похвала „Спортиста генерације“ додељује се ученику који се у
својој генерацији највише истакао у спортским активностима.
Посебне похвале „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“ додељују
се на основу критеријума и по поступку утврђеним Правилником о избору ученика
генерације и Правилником о избору спортисте генерације.
Члан 5.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Усмене похвале могу се изрећи ученику или групи ученика:
-непосредно;
-на састанку одељењске заједнице ученика;
-преко књиге саопштења;
-на пригодној свечаности (прослави Дана школе, јубилеја, празника и сл.)
Усмену похвалу саопштава председник органа који је ученика похвалио.
Одељењски старешина уноси у дневник рада одељења изречену усмену
похвалу са образложењем.
Члан 6.
Писмена похвала ученику може бити дата као: признање ученику за
постигнути усепх у раду, учењу и понашању, као признање за учешће у акцијама
школе, за учешће и успех на такмичењима које школа организује или на којима
учествује, као и за учешће у културној и јавној делатности школе.
Члан 7.
Писмена похвала издаје се ученику у виду плакете, похвалнице, школске
дипломе и сл. Писмену похвалу уручује директор школе или одељењски
старешина.
Наставничко веће додељује ученику на крају другог полугодишта
похвалницу за одличан општи успех и примерно владање.
Писмене похвале уписују се у ђачку књижицу.

Члан 8.
Похвале ученицима, на предлог одељењског старешине и одељењског већа,
додељује Наставничко веће.
III Награде
Члан 9.
Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у
учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за
освојено место на такмичењима које је Школа организовала или у њима
учествовала.
Члан 10.
Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или
одељенској заједници.
Награде се додељују на крају другог полугодишта.
Члан 11.
Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељењског
старешине, по прибављеном мишљењу одељењског већа.
Члан 12.
Награда ученику може бити дата у виду:
- бесплатних уџбеника и школског прибора;
- спортске опреме и спортских реквизита;
- бесплатне екскурзије;
-посете позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским
манифестацијама и сл.
- пехара и сл.
- новчане награде коју донирају спонзори школе.
Члан 13.
Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 14.
Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.
Члан 15.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Председник Школског одбора
Радован Радојковић
Правилник је заведен под деловодним бројем 01-1051/1 од 23.12.2013. године, а
објављен је на огласној табли Школе, дана 23.12.2013. године.

