На основу чл. 119. став 1. тачка 1), чл. 80. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други закони), чл. 66.
Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/2013,
101/2017 и 27/2018 – други закон), члана 49. став 1. тачка 1) и чл. 192-196. Статута
Основне школе „1.300 каплара“, Школски одбор је на седници одржаној дана
21.08.2018. године, донео

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и поступак похваљивања и награђивања
ученика који се истичу у учењу и владању и другим активностима, врсте похвала и
награда, време додељивања, органи школе који доносе одлуку о додељивању, као
и остала питања у вези с додељивањем похвала и награда.
Члан 2.
Школа похваљује, награђује и додељује друга признања појединим ученицима,
групама ученика и одељењима која се истичу у:
1) учењу и извршавању школских обавеза у целини;
2) савлађивању појединих наставних области и предмета;
3) постизању изузетних резултата у слободним активностима и у оквиру опште,
културне и јавне делатности школе и другим позитивним поступцима и
активностима.

II Врсте похвала и награда
Члан 3.
У току школовања ученик може да добије:
1) диплому или награду за изузетан општи успех,
2) диплому за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног
постигнућа у било којој области рада школе.
Ученику се диплома или награда из става 1. овог члана додељује у складу
са актом министра о врсти диплома, односно награда, и ближим условима за
њихово додељивање.
Списак добитника диплома и награда објављује се на огласној табли Школе
и на школској интернет страни и на њима остаје најмање 30 дана.
Члан 4.
Похвале могу бити усмене и писмене.
Усмену похвалу ученик добија на крају првог или трећег тромесечја за
постигнуте резултате у учењу и владању у току тромесечја.
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Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на
родитељском састанку.
Писмену похвалу ученик добија:
1) за постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта;
2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из
наставног предмета.
Списак писмено похваљених ученика објављује се на огласној табли Школе
и на школској интернет страни и на њима остаје најмање 30 дана.
Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.
Члан 5.
Ученик може добити следеће награде:
1) књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех
2) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од
школског такмичења из наставног предмета
Ученик који освоји једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од
школског такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом може
бити награђен и :
1) бесплатним уџбеницима,
2) бесплатним екскурзијама, летовањем, зимовањем и слично,
3) другим примереним поклоном.
Награде из претходног става додељују се у складу са могућностима Школе,
а на основу одлуке Наставничког већа.
Списак награђених ученика објављује се на огласној табли Школе и на
школској интернет страни и на њој остаје најмање 30 дана.
Награду не може добити ученик који нема примерно владање.
Члан 6.
Награде се могу додељивати ученицима као признање за изузетан успех
постигнут у спортским, културним и другим слободним активностима, као и
признање за освојено место на такмичењима које је школа организовала или је у
њима учествовала.
Награде се могу доделити, у складу са материјалним могућностима Школе,
у виду: књига, бесплатне екскурзије, летовање, зимовање, посете позоришту,
биоскопу, спортских реквизита, медаља и сл.
Награде се могу додељивати појединим ученицима, а могу се додељивати и
групи ученика или одељењској заједници.
Поједином ученику може се истовремено доделити похвала и награда.
Награде се додељују на крају школске године и на приредбама поводом
обележавања Дана школе и школске славе Светог Саве.
Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори.
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III Органи за додељивање похвала и награда
Члан 7.
Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој
иницијативи или на образложени усмени предлог предметног наставника.
Писмену похвалу ученику додељује одељењско веће, на образложени
усмени предлог одељењског старешине или предметног наставника.
Награде ученицима додељује Наставничко веће, на образложени писмени
предлог одељењског старешине, Одељењског већа или предметног наставника.
Члан 8.
Похвале које додељује Наставничко веће, за одличан успех и примерно
владање, на крају наставне године, могу се израдити на посебном обрасцу који
потписује директор школе (похвалница).
Члан 9.
У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала „Ученик генерације“.
Правилником о избору ученика генерације школе одређују се услови и
начин избора Ученика генерације.
Ученик генерације награђује се књигом и другим примереним поклоном, у
складу са могућностима Школе.
Похвала „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли Школе и на
школској интернет страни, заједно са фотографијом ученика генерације и
подацима о његовом раду.

IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилникa престаје да важи Правилник о похвалама
и наградама ученика бр. 705/14 од 30.06.2014. године.
Члан 11.
Овај правилник примењиваће се осмог дана од дана објављивања на огласној
табли школе.
Председник школског одбора
_______________________

Горан Киковић
Правилник је заведен под деловодним бројем 787/18 од 21.08.2018. године,
објављен је на огласној табли Школе дана 22.08.2018. године, а ступа на снагу
дана 30.08.2018. године.
Секретар Школе
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