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ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл гласник
РС“, бр. 88/17 – у даљем тексту: закон), Школски одбор ОШ „Бранко Ћопић“, на седници одржаној дана
13.09.2018. доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИСАЊА

Члан 1
Правилником о похваљивању и награђивању ученика (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови и
начин похваљивања и награђивања ученика.
Члан 2
Термини изражени у Правилнику у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски
род лица на које се односе.
Члан 3
Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се и награђује.
У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан успех у савлађивању наставног плана и
програма из појединих наставних области или предмета која се додељује у складу са актом министра
просвете о врсти диплома, начину и условима за њихово додељивање.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.

ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 4

Похвале ученика се додељују у писаној форми.
Похвале додељује Наставничко веће.
Члан 5
Похвале се додељују за:
1. одличан општи успех и примерно владање на крају другог полугодишта за ученике од 2. до 8.
разреда;
2. освојено прво, друго или треће место на такмичењима вишег ранга од школског;
3. ученика године;
4. ученика генерације;
5. спортисту генерације.
2.

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 6

Награде ученицима додељује Наставничко веће.
Члан 7
Награде које се додељују ученицима су:
1. књига на крају наставне године за постигнут одличан успех из свих наставних предмета и
примерно владање (за ученике од IV до VIII разреда);
2. књига за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од општинског такмичења
из наставног предмета;
3. књига за ученика генерације;
4. књига за спортисту генерације.
3.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 8
У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала “Ученик генерације”.
Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и
владању одосно који испуњава опште услове прописане овим Правилником и има највећи број бодова, у
складу са овим Правилником.
Право у избору за „Ученика генерације“ има сваки ученик без обзира у ком разреду је дошао у школу.

2 |4

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 9
Општи услови за учествовање у избору за „Ученика генерације“ су:
1. Да је ученик носилац Вукове дипломе
2. Да ученик има примерно владање током целокупног школовања односно од 1. до 8.
разреда.
3.1.

НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 10
Кандидат за „Ученика генерације“ који испуњава опште услове из претходног члана бодује се по основу
успеха из наставних предмета у петом, шестом, седмом и осмом разреду, на такмичењима у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Бодовање се врши у складу са овим Правилником.
3.2.

Члан 11
Бодовање за избор „Ученика генерације“ врши се на следећи начин (за сваки разред посебно):
1.

Појединачна такмичења

ОСВОЈЕНО
МЕСТО
ПРВО
МЕСТО
ДРУГО
МЕСТО
ТРЕЋЕ
МЕСТО

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТАКМИЧЕЊЕ
ВИШЕГ РАНГА

9 бодова

21 бод

33 бода

45 бодова

6 бодова

18 бодова

30 бодова

42 бода

3 бода

15 бодова

27 бодова

39 бодова

/

12 бодова

24 бода

36 бодова

УЧЕШЋЕ

2.

ГРАДСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

Екипна такмичења

ОСВОЈЕНО
МЕСТО
ПРВО
МЕСТО
ДРУГО
МЕСТО
ТРЕЋЕ
МЕСТО
УЧЕШЋЕ

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ГРАДСКО
ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ

ТАКМИЧЕЊЕ
ВИШЕГ РАНГА

6 бодова

14 бодова

22 бода

30 бодова

4 бода

12 бодова

20 бодова

28 бодова

2 бода

10 бодова

18 бодова

26 бодова

/

8 бодова

16 бодова

24 бода

Члан 12
Родитељи ученика који су потенцијални кандидати за избор ученика генерације у обавези су да доставе
сву документацију (дипломе) о постигнутим резултатима ученика на такмичењима, најкасније до 15. маја
текуће школске године. У супротном, школа ће извршити бодовање према службеној евиденцији.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 13
Кандидати за избор „Ученика генерације“ утврђују се најкасније на одељењском већу на коме се
утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.
3.3.

Члан 14
Након утврђених предлога, директор именује комисију коју чине наставник разредне наставе, наставник
предметне наставе и стручни сарадник.
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Задатак именоване комисије је да провери испуњеност општих услова и изврши бодовање кандидата, у
складу са овим Правилником, сачини ранг листу кандидата и предложи Наставничком већу доделу
похвале „Ученик генерације“ ученику са највећим бројем бодова.
У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће Наставничком већу
предложити да се похвала “Ученик генерације” додели свим ученицима са једнаким (највећим) бројем
бодова.
Члан 15
Одлука о додели похвале „Ученик генерације“ објављује се на посебној табли Школе, заједно с
фотографијом ученика генерације.
4.

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 16
Кандидате за доделу похвале „Спортиста генерације“ предлажу наставници физичког и здравственог
васпитања на седници Наставничког већа.
Одлуку о додели похвале „Спортиста генерације“ доноси Наставничко веће већином гласова присутних
чланова.
У случају да након гласања два или више ученика имају исти број гласова, Наставничко веће доноси
одлуку о додели похвале „Спортиста генерације“ свим тим ученицима.
5. УЧЕНИК ГОДИНЕ
У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала “Ученик године”.
Похвала се додељује ученику петог, шестог и седмог разреда који се у својој генерацији највише истакао
у учењу и владању одосно који испуњава опште услове прописане овим Правилником и највећи број
бодова, у складу са овим Правилником.
Право у избору за „Ученика године“ има сваки ученик без обзира у ком разреду је дошао у школу.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГОДИНЕ
Члан 17
Општи услови за учествовање у избору за „Ученика године“ су:
1. Да ученик има одличан успех из свих наставних предмета у текућој школској години
2. Да ученик има примерно владање у текућој школској години
5.1.

НАЧИН БОДОВАЊА И ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГОДИНЕ
Члан 18
Бодовање за избор „Ученика године“ се врши за текућу школску годину.
Комисија именована за избор „Ученика генерације“ истовремено врши и бодовање за ученика године.
На бодовање и начин избора „Ученика године“ аналогно се примењују одредбе члана 10 – 14. овог
Правилника.
5.2.

6.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли.

ПРЕДСЕДНИК
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Милан Продановић
Правилник је објављен на огласној табли дана 14.09.2018. године, а ступио је на снагу дана
22.09.2018. године.
Секретар
Марија Ђоковић
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