На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпотања ( Сл. гл. РС „ бр. 72/09,52/11 и 55/13), школски одбор ОШ „Котража“ у
Котражи на седници одржаној __________________ год. донео је:
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„КОТРАЖА“

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље правилник), у ОШ
„ Котража “ у Котражи прописују се врсте похвала и награда које могу добити
ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.
Члан 2.
Похвале и награде додељују се ученицима који се истичу успехом у учењу и
владању, који остварују изузетан успех у савладавању појединих наставних области,
као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.
ПОХВАЛЕ
Члан 3.
Школа додељује похвале
- за одличан успех и примерено владање на крају школске године,
- за постигнут изузетан успех у савладавању појединих наставних предмета, односно
наставних области,
- за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима.
- за освојено прво, друго или треће место на такмичењима на којима школа учествује,
- похвала „ УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ “
- похвла „ спортиста генерације
Члан 4.
Похвале могу бити посмене и усмене.
Усмене похвале упућују се ученику, одељенској заједници, ученичкој
организацији, групи ученика који су се својим радом, залагањем или понашањем
истакли у односу на остале колективе или појединце.
Усмене похвале се саопштавају јавно, кроз књигу обавештења, пред одељење,
свим разредима или пред наставницима и родитељима.
Писмене похвале се додељују појединцу или групи ученика који су на
такмичењима у школи или ван ње освојили једно од прва три места, као и за учешће у
културној и јавној делатности школе, на крају класификационог периода.
Члан 5.
Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.

Члан 6.
Похвале ученицима на предлог одељенског старешине и одељенског већа,
додељује наставничко веће школе.
Члан 7.
Наставничко веће писмено похваљује ( додељује похвалницу ) ученицима другог,
трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда за одличан успех и примерно
владање, на крају школске године.
Члан 8.
Писмене похвале Наставничког већа за одличан успех и примерно владање
уписују се у ђачку књижицу.
Члан 9.
Похвалу „ УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ „ додељује се ученику завршног разреда, на
крају наставне године.
Похвалу из става 1. овог члана додељује наставничко веће на предлог одељенског
већа, по прибављеном мишљењу ученичког парламента.

Члан 10.
Критеријуми на основу којих се проглашава (додељује похвала) ученик
генерације су
1. да је ученик носилац дипломе „ Вук Карџић „
2. број посебних диплома
3. број бодова за освојена места на такмичењима
4. учешће на такмичењима
5. ангажовање ученика у културној и јавној делатности школе
6. комуникативност, дружељубивост и спремност да помогне друговима
7. култура понашања.
Члан 11.
Свака посебна диплома носи 5 бодова.
Учешће на општинском такмичењу носи 3 бода ( за свако појединачно учешће).
Учешће на регионалном такмичењу носи 10 бодова.
Учешће на републичком такмичењу носи 20 бодова.
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на
такмичењима из наставног предмета
* за успех на школском такмичењу
- за освојено прво место 3 бода
- за освојено друго место 2 бода
- за освојено треће место 1 бод

* за успех на општинском такмичењу
- за освојено прво место 5 бодова
- за освојено друго место 4 бода
- за освојено треће место 3 бода
* за успех на окружном такмичењу
- за освојено прво место 10 бодова
- за освојено друго место 8 бодова
- за освојено треће место 6 бодова
* за успех на републичком такмичењу
- за освојено прво место 20 бодова
- за освојено друго место 18 бодова
- за освојено треће место 15 бодова
У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно
екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се половина од
бодова утврђених у складу са ставом 1. овог члана.
Оцену за ангажовање у културној и јавној делатности оцењују се као веома
ангажован, ангажован и незаинтересован. Оцена веома ангажован носи 10 бодова,
ангажован 5 бодова и неангажован не носи ниједан бод.
Статус у одељењу и оцена за комуникативност описује се као:
* заинтересован, ангажован, пружа помоћ, дружељубив и носи 10 бодова,
* ангажован,дружељубив,понекад помаже и носи 6 бодова
* дружељубив, ангажован и носи 2 бода
* незаинтересован за другове не носи бодове.
Процена о култури понашања класификује се као:
* одлична и носи 10 бодова
* врлодобра и носи 8 бодова
* добра и носи 5 бодова
* довољна и носи 3 бода
* незадовољавајућа не носи бодове.
Члан 12.
Уколико два ученика имају исти број бодова, ученик генерације биће изабран
након корективног бодовања према додатним критеријумима, а то су:
* број бодова за успех 5.00 на полугодишту од петог до осмог разреда, за сваки разред
по 1 бод
* број ућешћа на школским такмичењима од првог до осмог разреда, за свако учешће
по 1 бод
Бодовање по корективним бодовима се врши по успеху на полугодишту, па затим
ако је потребно по учешћу на школским такмичењима.
Уколико и након бодовања према додатним критеријумима не може да се одреди
ученик генерације, похвала се додељује ученику за кога јавно гласа већина од укупног
броја чланова наставничког већа.

Члан 13.
Похвала ученик генерације додељује се само једном ученику.

Члан 14.
Похвала „ спортиста генерације“ додељује се ученику завршног разреда који је у
току школовања постигао најмање општи врло добар успех, примерно владање,
одличну оцену из наставног предмета и изузетне резултате у у спортским активностима
( освојено једно од прва три места на општинском или окружном такмичењу).
ДИПЛОМЕ
Члан 15.
Школа додељује дипломе:
- посебне дипломе за наставни предмет
- диплому „ Вук Караџић“
Члан 16.
Посебна диплома додељује се за наставни предмет који је изучаван најмање две
школске године ученику ако је
1. постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање од петог до осмог
разреда
2. одличну оцену из наставног предмета
3. добио једну од прве три награде на општинском или регионалном такмичењу.
Члан 17.
Ученику се додељују посебне дипломе за следеће наставне предмете: српски
језик, страни језик, историја, географија, биологија, математика, физика, хемија,
музичка култура, ликовна култура , физичко васпитање, техничко и информатичко
образовање.
Члан 18.
Диплома „ Вук Караџић“ додељује се ученику ако:
- је од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигао одличан успех из
свих наставних предмета
- је имао примерно владање
- је добио најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на
општинском такмичењу.
Члан 19 .
Диплома „ Вук Караџић“ изузетно, може се доделити ученику који из
објективних разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за који је
поред залагања потребна и одговарајућа способност као, музичка култура, ликовна
култура и физичко васпитање.

Члан 20.
Дипломе додељује школа на предлог Наставничког већа.
Поступак за доделу диплома покреће одељенско веће.
НАГРАДЕ
Члан 21.
Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех у учењу и раду у
свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на
такмичењима које је школа организовала или на њима учествовала.
Члан 22.
Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској
заједници.
Награде се додељују на крају наставне године.
Члан 23.
Награде додељује Наставничко веће, на предлог одељенског старешине, по
прибављеном мишљењу одељенског већа или стручног актива.
Школски одбор одобрава средства за доделу награда.
Члан 24.
Ученик може добити награде као што су:
1. књига за завршен први разред
2. књига на крају наставне године за постигнут одличан општи успех
3. књигу на крају наставне године за освојено једно од прва три места на такмичењу из
наставног предмета
4. књигу за похвалу ученик генерације.
Ученик који освоји једно од прва три места на такмичењу из наставног предмета
и ученик генерације, поред награђивања књигом може бити награђен и
- упућивањем на екскурзију или излет,
- посетом позоришној или биоскопској представи, концерту или спортској
манифестацији
- спортском опремом, школским прибором, реквизитима или сл.
Члан 25.
Награде ученицима могу обезбеђивати донатори односно спонзори уз учешће и
мишљење стручних органа школе о додељивању награда.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли.

Председник
Школског одбора
__________________

Правилник је заведен под деловодним бројем
од
објављен је на огласној табли школе
године

године. А

