Средња школа

Велико Градиште

На основу чл. 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), Школски одбор Средње школе у
Великом Градишту, на седници одржаној ________ 2018. године, једногласно/већином од
__ гласова за и __ гласа против, донео је

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се врсте похвала и награда које се додељују
ученицима Средње школе Велико Градиште (у даљем тексту: Школа), успех због кога се
додељују, органи Школе који их додељују, поступак за доношење и остала питања везана
за додељивање награда и похвала.
ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Члан 2.
Ученик који се истиче својим радом и понашањем, као и ученик који постиже
изузетне успехе у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, може бити
награђен или похваљен.
Награде и похвале додељује Наставничко веће, директор Школе или одељењски
старешина. Награде и похвале могу да се додељују појединцима, групи ученика,
одељенским заједницама и организацијама ученика.
Члан 3.
Наставничко веће Школе награђује ученике – појединце књигама за одличан успех
у Школи, примерно владање и редовно похађање наставе. Средња школа Велико
Градиште може наградити књигама ученике за постигнуте изванредне резултате у раду
појединих секција и у ваннаставним активностима, уколико су ти ученици постигли
добар, врло добар или одличан успех у образовно-васпитном раду и имају примерно
владање.
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Члан 4.
Наставничко веће и директор похваљују посебно оне ученике који су постигли
позитиван успех у учењу, а у току наставног периода, редовно похађају наставу и друге
облике образовно-васпитног рада, односно оне ученике који немају ниједан изостанак.
Наставничко веће и директор Школе могу наградити или похвалити и оне ученике
који постижу позитиван успех у образовно-васпитном раду, а нарочито се истичу у
друштвено-корисним активностима.
Члан 5.
Уколико су ученици или секције постигли запажене резултате и освојили награде
на општинском, окружном, републичком и међународном такмичењу и допринели
афирмацији Школе у образовно-васпитном раду или слободним активностима,
Наставничко веће ће појединце или групе ученика посебно наградити и похвалити.
Члан 6.
Ученици могу имати и друге облике материјалног награђивања који се исказују
кроз плаћене екскурзије, летовања, боравак у Петници, куповину рачунара, спортских
реквизита, књига и сл.
Награде из става 1. овог члана додељују се у складу са могућностима Школе,
донатора или спонзора.
Награде се могу додељивати и целом одељењу или групи ученика за постигнуте
резултате на такмичењима, у учењу, владању и слично.
Предлог за доделу награда и похвала даје одељењско веће, а одлуку доноси
Наставничко веће.
Члан 7.
У име Наставничког већа, директор Школе може јавно похвалити у књизи
саопштења ученика, групу ученика, одељењску заједницу или ученичку организацију
који су учествовали у друштвеним акцијама или јавним манифестацијама, у којима су
постигли запажене резултате и тиме допринели афирмацији Школе.
Члан 8.
Одлуку о награђивању доноси Наставничко веће на предлог предметног
наставника и одељењског старешине.
Члан 9.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Средње школе

стр. 2 oд 8

Средња школа Велико Градиште

Без обзира на постигнуте резултате, ученици којима су изречене васпитнодисциплинске мере или имају оцену из владања добро, довољно или незадовољавајуће,
не могу бити награђени или похваљивани.
Члан 10.
Образложење предлога за награде и похвале могу да дају: одељењски старешина,
одељењска заједница или одељењска већа.
Предлог за награде и похвале могу да дају и појединци, родитељи, сарадници,
представници институција и организација локалне самоуправе, организатори друштвених
акција и други заинтересовани за рад школе, писмено, са детљаним образложењем.
Члан 11.
Посебне награде у виду звања ученик генерације додељују се ученицима завршног
разреда који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма постижу
резултате и испољавају изузетно владање према следећим критеријумима:











да је носилац дипломе „Вук Караџић“
да има одличан успех из свих предмета и владања на крају другог полугодишта у
свим разредима;
да има одличан успех из свих предмета и матурског рада (завршног испита) на
матурском испиту (завршном испиту)
да има одличан успех на крају првог полугодишта свих разреда
да се нарочито истиче у једном или већини предмета
да уредно похађа наставу, односно да нема неоправданих изостанака током
школовања
да својим понашањем у Школи и ван ње знатно доприноси угледу и афирмацији
Школе
да у континуитету остварује успех на такмичењима која се организују из
одређених наставних предмета
да остварује успех на такмичењима и конкурсима у оквиру ваннаставних
активности
да нема изречену васпитну и васпитно-дисциплинску меру у току школовања

Услови из става 1. овог члана морају бити кумулативно испуњени.
Члан 12.
Звање Ученик генерације додељује се једном ученику завршног разреда Гимназије
и једном ученику завршног разреда стручне школе, подручја рада Трговина,
угоститељство и туризам.
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Предлоге за ученике генерације припремају одељењске старешине завршног
разреда, уз консултацију са одељењском заједницом и директором Школе, уз обавезну
презентацију свих постигнутих резултата и освојених бодова.
Дипломе из става 1. овог члана додељује Наставничко веће Школе.
Наставничко веће додељује звање Ученик генерације придржавајући се
критеријума из члана 11. и 15. овог Правилника.
Успех ученика на крају првог полугодишта свих разреда, на такмичењима из
наставних предмета, појединачно и екипно, посебно се бодује.
Табелу попуњава и за тачност података је одговоран одељењски старешина.
Одељењско веће разматра предлог, а одлуку о носиоцу звања доноси Наставничко
веће на својој седници.
Члан 13.
Предлоге за ученике генерације достављају одељењске старешине посебној
комисији који образује директор Школе. Предлози се достављају најкасније до 1. јуна
текуће године.
Предлози из става 1. oвог члана морају бити образложени и посебно
документовани. Комисија из става 1. oвог члана дужна је да на основу поднетих предлога
провери податке о успеху и владању ученика, да сваком предложеном кандидату утврди
бодове и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу, посебно за ученика
генерације гимназије, а посебно за ученика генерације из образовних профила трговина,
угоститељство, туризам.
Ранг листа формира се на основу свих критеријума и извршеног бодовања.
Члан 14.
Успех ученика који су предложени за ученика генерације бодује се на основу
посебних табела које су саставни део овог Правилника.
Члан 15.
Свака освојена посебна диплома носи по 5 бодова. Посебне дипломе додељују се у
складу са чланом 19-21 овог Правилника.
Свако освојено место на такмичењу, у зависности од нивоа, носи одређен број
бодова. Уколико је ученик у току свог школовања променио школу, рачунају се само
бодови на такмичењима у којима је учествовао као ученик Средње школе из Великог
Градишта.
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Табела 1: Вредновање успеха ученика на такмичењима из наставних предмета
НИВО

ОКРУЖНИ

РЕПУБЛИЧКИ

МЕЂУНАРОДНИ

Учешће

2 бода

10 бодова

30 бодова

Похвала

5

15

35

Трећа награда

6

20

40

Друга награда

7

25

45

Прва награда

10

30

50

ТАКМИЧЕЊА

У случају да је успех ученика на такмичењу из наставног предмета постигнут екипно,
признаје му се половина бодова утврђених у Табели 1.

Табела 2. Вредновање успеха ученика за укупно ангажовање у току школовања

Ниво
такмичења

Чланство

Рад у ђачком
парламенту

1 бод

Учешће на
свечаним
академијама у
организацији
школе

Верификован успех у раду
истраживачке станице
Петница

1бод

5 бодова у
Посебно
току
истицање и
допринос у раду школовања
у школи и
граду
10 бодова у
П осебно
току
истицање и
допринос у раду школовања
у Републици
15 бодова у
По себно
току
истицање и
допринос у раду школовања
ван граница
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наше земље

10 бодова по години

Верификован
успех у раду
истраживачке
станице
Петница

Успех ученика на крају првог полугодишта бодује се тако што се средње оцене на
крају првог полугодишта свих разреда сабирају и њихов збир представља број бодова за
тог ученика.
Ученички парламент, на посебној седници, гласа за ученике генерације. Гласање
чланова ученичког парламента доноси одређени број бодова и то тако што кандидат са
највише гласова добија број бодова који одговара броју предложених кандидата, а сваки
следећи кандидат добија по број мање.
Члан 16.
Председник комисије, као известилац, након спроведеног бодовања, упознаје
чланове Наставничког већа са утврђеним ранг листама, уз образложење.
Дипломе Ученик генерације, наставничко веће додељује ученицима са највише
бодова на ранг листама.
Члан 17.
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и
владању.
Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за
изузетан успех из општеобразовног предмета или из наставне области, односно стручних
предмета и практичне наставе.
Члан 18.
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику средње школе, ако почев од првог
разреда до краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих
предмета прописаних наставним планом и програмом, из матурског, односно завршног
испита и из владања.
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Члан 19.
Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета додељује се
за следеће предмете:
1) српски језик и књижевност;
2) матерњи језик, за ученике припаднике националне мањине;
3) страни језик и књижевност;
4) историја;
5) географија;
6) биологија;
7) математика;
8) физика;
9) хемија;
10) музичка уметност;
11) ликовна уметност;
12) физичко васпитање;
13) рачунарство и информатика.
Члан 20.
Диплома за изузетан успех из појединих предмета или наставних области,
додељује се за стручне предмете и практичну наставу у подручјима рада - трговина,
угоститељство и туризам.
Члан 21.
Диплому "Вук Караџић" и диплому за изузетан успех из појединог предмета или
наставне области, додељује ученику школа.
Поступак за доделу дипломе "Вук Караџић" и диплома за изузетан успех из
појединог предмета или наставне области, покреће одељењско веће школе.
Предлог одељењског већа за доделу диплома разматра Наставничко веће Школе,
утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене
дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому "Вук Караџић" и диплому за
општеобразовне предмете или за наставне области.
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Диплома "Вук Караџић" и дипломе за изузетан успех из појединих предмета
или наставне области, додељују се ученику јавно на Свечаној додели диплома.
Ближе услове за додељивање диплома из става 1. овог члана одређује министар
просвете и науке.
Члан 22.
Ученик може бити и похваљен.
Похвале могу бити усмене и писмене.
Похвале и награде саопштавају се јавно на пригодним свечаностима које
организује Школа са циљем подстицања свих ученика Школе на постизање најбољих
резултата у учењу, владању и свим организованим активностима Школе.
Све награде које додељује Наставничко веће уносе се у књигу евиденције,
матичну књигу и ђачку књижицу ученика.
Члан 23.
За све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се Закон и остали
општи акти.
Члан 24
Даном ступања на снагу Правилника о похваљивању и награђивању ученика
Школе престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању ученика Школе
заведен под бројем ______, од _______________године.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Председник Школског одбора
__________________________________
Правилник о похваљивању је заведен под деловодним бројем ______, од
_________ 2018. године, објављен је на огласној табли Школе дана ____________ 2018.
године, а ступио је на снагу дана ___________, 2018. године.

Секретар Школе
_____________________
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