На основу члана 119 став 1, тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017), члана 66 Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13,101/2017), члана 219–233
Статута, Школски одбор Основне школе „Горачићи” у Горачићима на седници одржаној
године донео је

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ГОРАЧИЋИ”
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Ученици који се истичу својим радом и понашањем,као и ученици који постижу
изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада могу бити
похваљивани и награђивани.
Овим Правилником утврђују се врсте похвала, награда и диплома за изузетан
општи успех ученика у учењу и владању, услови и начин доделе ученицима у Основној
школи „Горачићи ” (у даљем тексту: Школа).
II. ВРСТЕ ПОХВАЛА, НАГРАДА И ДИПЛОМА ЗА ИЗУЗЕТАН ОПШТИ УСПЕХ У
УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ И НАЧИНИ ДОДЕЛЕ
Члан 2
Похвале могу бити писмене и усмене.
Писмене похвале (похвалнице) додељују одељењска већа, на образложени усмени
предлог одељењског старешине или предметног наставника.
Писмене похвале Наставничког већа за одличан успех и примерно владање уписују
се у ђачку књижицу.
Усмене похвале упућује одељењски старешина по сопственој иницијативи или на
образложени усмени предлог предметног наставника.
Усмену похвалу добија ученик на крају првог и трећег тромесечја за постигнуте
резултате у учењу и владању у току тромесечја.
Текст похвале одељењски старешима саопштава пред одељењем и на родитељском
састанку.
Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.
Члан 3
Писмене похвале додељују се: одељењској заједници, ученичкој организацији,
групи ученика и појединцу који су се својим радом, залагањем истакли у односу на остале
колективе и појединце.
Писмене похвале додељују се и појединцу или групи ученика који су на
такмичењима у Школи или ван ње, као и у другим хуманитарним, друштвеним, спортским
и креативним областима, постигли запажене резултате.
Усмене похвале упућују се одељењској заједници, ученичкој организацији, групи
ученика и појединцу који су се својим радом, залагањем или понашањем истакли у односу
на остале колективе или појединце.
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Члан 4
Наставничко веће додељујенаграде и дипломе и то:
1. за одличан успех и примерно владање на крају школске године;
2. Дипломе „Вук Караџић”;
3. посебне дипломе;
4. звање Ученика генерације;
5. за изузетне резултате у различитим областима образовања и васпитања.
Списак добитника диплома објављује се на огласној табли Школе и на њој остаје
најмање 30 дана.
Члан 5
Награде могу бити додељене у виду диплома, књига, а у изузетним случајевима и у
новчаним износима.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања, који се исказује
кроз плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину школског прибора, спортских
реквизита и сл. у складу са финансијским прописима и могућностима Школе.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу
критеријума које пропишу својим актима.
Новчана награда се додељује у износу који одреди Наставничко веће, а у складу са
финансијским прописима и могућностима Школе.
Награду додељује Наставничко веће, а на образложени писмени предлог
одељењског старешине, одељењског већа, предметног наставника; Савет родитеља,
ученичке организације, друштвене институције, правна и физичка лица.
Награде се додељују одељењској заједници, ученичкој организацији, групи ученика
и појединцу који су се својим радом, залагањем или понашањем истакли у односу на
остале колективе или појединце.
Награде се додељују ученицима који су остварили изузетне резултате на
такмичењима, конкурсима, смортама и хуманитарно-друштвеним акцијама на
општинском, градском, републичком и међународном нивоу у складу са могућностима
Школе.
Наставничко веће награђује књигом:
• ученике од другог до осмог разреда, за одличан успех и примерно владање на крају
школске године;
• за једно од освојена прва три места на такмичењу вишег ранга од школског
такмичења из наставног предмета.
Члан 6
Наставничко веће додељује Диплому „Вук Караџић”.
Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику за изузетан општи успех, учење и
примерно владање.
Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику:
• ако је од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигао одличан
успех из свих предмета прописаних планом и програмом наставе и учења;
• ако је имао примерно владање;
• ако је поред постигнутог одличног успеха из свих предмета и примерног владања
добио најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на
општинском или градском такмичењу.
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Диплома „Вук Караџић”изузетно, може се доделити ученику који из објективних
разлога није постигао одличан успех у свим разредима и то из предмета за које је поред
залагања потребна одговарајућа, посебна способност као музичка култура, ликовна
култура и физичко васпитање.
Наставничко веће Школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове
утврђене овим Правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим
се ученицима додељује Диплома „Вук Караџић”, а којим посебне дипломе из члана 8 овог
Правилника.
Поступак за доделу Дипломе „Вук Караџић” покреће Одељењско веће осмог
разреда.
Члан 7
Наставничко веће додељује посебне дипломе.
Посебне дипломе додељују се ученику за наставни предмет који је изучаван
најмање две школске године.
Посебна диплома се додељује ако је ученик:
• постигао најмање врлодобар општи успех и примерно владање на крају сваке
школске године;
• постигао одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године;
• добио једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.
Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног
предмета, посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 1 и 2 овог
члана испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне
потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом
и програмом.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Члан 8
Ученику се додељују Посебне дипломе за следеће наставне предмете:
Српски језик,
Енглески или Руски језик,
Историју,
Географију,
Биологију,
Математику,
Физику,
Хемију,
Музичку културу,
Ликовну културу,
Физичко васпитање,
Техничко и информатичко образовање;
Teхнику и технологију;
Информатику и рачунарство.

Члан 9
Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић” може се доделити и једна или
више посебних диплома, под условима утврђеним овим правилником.
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Поступак доделе посебних диплома покреће одељењско веће Школе.
Члан 10
У Школи се на крају сваке наставне године додељује звање „Ученик генерације”.
Звање добија ученик завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у
учењу и владању.
Члан 11
Наставничко веће додељује звање „Ученик генерације” придржавајући се
критеријума из члана 12 овог Правилника.
Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или
одељењско веће осмог разреда најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање
ученика на крају наставне године.
Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз навођење
података о успеху и владању ученика.
Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су
утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.
По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану
комисију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника (један из старијих, а други из
млађих разреда).
Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу
тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на
такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с
највишим бројем бодова предложи Наставничком већу за доделу звања „Ученик
генерације”.
У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће
Наставничком већу предложити да се звање „Ученик генерације” додели свим таквим
ученицима.
У састав комисије не може ући наставник код којег постоје разлози који доводе у
сумњу његову непристрасност приликом бодовања.
Одељењско веће разматра предлог, а одлуку о носиоцу звања доноси Наставничко
веће на седници.
Наставничко веће доноси одлуку о додели звања „Ученик генерације”, као и о
награди за изабраног ученика.
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та
одлука је коначна.
Ученик генерације награђује се књигом.
Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику
бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог примереног поклона, у
складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.
Члан 12
Критеријуми на основу којих се проглашава (додељује звање) Ученик генерације
су:

•
•

да је ученик носилац Дипломе „Вук Караџић”;
број посебних диплома;
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•
•
•

број бодова за освојена места на такмичењима – општинском, градском,
републичком, међународном, чији је организатор Министарство просвете, Школа,
стручна друштва и други организатори у сарадњи са Министарством просвете;
учешће на такмичењима;
ангажовање ученика у културној и јавној делатности Школе.

1. За успех на школском такмичењу ученику припада:
• за освојено прво место – 3 бода;
• за освојено друго место – 2 бода;
• за освојено треће место – 1 бод.
2. За успех на општинском такмичењу ученику припада:
• за освојено прво место – 5 бодова;
• за освојено друго место – 4 бода;
• за освојено треће место – 3 бода.
3. За успех на градском такмичењу ученику припада:
• за освојено прво место – 10 бодова;
• за освојено друго место – 8 бодова;
• за освојено треће место – 6 бодова.
4. За успех на републичком такмичењу ученику припада:
• за освојено прво место – 20 бодова;
• за освојено друго место – 18 бодова;
• за освојено треће место – 15 бодова.
5. За успех на такмичењу вишег ранга ученику припада:
• за освојено прво место – 40 бодова;
• за освојено друго место –30 бодова;
• за освојено треће место – 25 бодова.
Ангажовање у културној и јавној делатности Школе доноси одељењско веће и
комисија:
• веома ангажован – 5 бодова;
• ангажован – 3 бода;
• незаинтересован – 0 бодова.
Члан 13
Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли
успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у
области физичког васпитања, ликовне културе, музичке културе и техничког образовања.
Члан 14
У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно
екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се појединачно
максималан број бодова од бодова утврђених у члану 12 овог Правилника.
Члан 15
Ученику се узимају у обзир сви остварени резултати из једног предмета, односно
додељују бодови за сва освојена места на свим нивоима такмичења.
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Када је ученик из два или више предмета освојио по једно или више појединачних
места, бодови из свих предмета сабирају се, при чему, исто тако се узимају у обзир сви
остварени резултати из сваког предмета.
Члан 16
Уколико два ученика имају исти број бодова, ученик генерације биће изабран
након корективног бодовања према додатним критеријумима, а то су:
1. број бодова за успех 5,00 на полугодишту V–VIIIразреда; за сваки разред по 2 бода;
2. број учешћа на општинским такмичењима од IV до VIII разреда; за свако учешће
по 2 бода.
Бодовање по корективним бодовима се врши прво под тачком 1, па затим, ако је
потребно, под тачком 2.
Члан 17
Уколико и након бодовања према додатним критеријумима не може да се одреди
ученик генерације, носилац звања „Ученик генерације” биће ученик за кога јавно гласа
већина од укупног броја чланова Наставничког већа.
Члан 18
За спровођење Правилника одговоран је директор Школе .

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19
Овај правилник ступа на снагу од осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
Правилник је заведен под деловодним бројем ___________ од _____________
године, објављен је на огласној табли Школе дана ______________ године, а ступио је на
снагу дана ______________ године.

Председник Школског одбора
__________________________
Чедомир Сандић
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