ОСНОВНА ШКОЛА
'' ВУК КАРАЏИЋ '
ПОТОЧАЦ
На основу члана 119.став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања ( Сл. гласник РС 88/2017) и чланова 167-171. Статута , Школски одбор
Основне школе '' Вук Караџић '' у Поточцу доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се врсте , начин и услов додељивања похвала и
награда ученицима Основне школе '' Вук Караџић '' у Поточцу.
Члан 2.

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и
владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима,
као и за успешно учешће у ваннаставним активностима
Члан 3.
. Похвале могу бити за:

1.
2.

одличан успех и примерно владање;
постигнут изузетан успех из појединих наставних области,
односно за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;

освојено прво, друго или треће место на школском, општинском,
републичком и међународном такмичењу или конкурсу и осталим
такмичењима које организују стручна друштва и надлежна
министарства;
4.
"Ученика генерације";
Похвала из става 1. тач. 4) овог члана додељује се ученицима
завршног разреда.
Похвале се додељују на крају наставне године и могу бити писмене
и усмене.
3.

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и
понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски
старешина пред одељењем и родитељима.
Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа, ученик
добија за остварене резултате у раду, учењу, понашању, као и за
учешће у културној и јавној делатности Школе на крају
класификационих периода или на крају првог полугодишта и уписују се
у ђачку књижицу.
Члан 4.

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех
и примерно владање похваљују се за постигнут одличан успех и
примерно владање.
Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета,
односно за постигнут успех у појединим ваннаставним активностима,
додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно
истицали у тим наставним областима.

Члан 5.

1.

2.
3.

4.

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног
разреда под условима:
да је од првог до осмог разреда постигао одличан општи успех из
свих наставних предмета и примерно владање, односно оцену 5 од
шестог до осмог разреда;
да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;
да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим
ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености,
искрености међу ученицима и да ужива поверење међу друговима;
да је у току школовања имао правилан и коректан однос према
наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у
Школи, као и према родитељима других ученика.
Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени.
Похвала се додељује једном ученику.

Ученика генерације проглашава Наставничко веће, на предлог
Одељенског већа.
Члан 6.
.

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех
постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним
активностима, као и признања за освојено место на такмичењима које
је Школа организовала или у њима учествовала.
Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и
књига.
Награде се могу додељивати појединим ученицима или групи ученика,
као и одељенској заједници, на крају наставне године.
Награде додељује Наставничко веће, на предлог стручних органа.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на
основу критеријума које пропишу својим актима.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се
исказују кроз плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске
опреме, реквизита и слично.
Предлог за доделу награда и похвала даје одељенски старешина на
основу мишљења одељенског већа, или стручног актива

Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
школе.
Члан 8.
Правилник је објављен на огласној табли школе дана 28.5.2018.године , а ступа на
снагу дана 5.6.2018.године.

Заменик редседника Школског одбора
Драгана Николић
________________________

