На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“, број 72/09) и члана 77. и 78. Статута ОШ“Драгољуб Илић“ у
Драчићу, по прибављеном мишљењу Наставничког већа, школски одбор
ОШ“Драгољуб Илић“ у Драчићу, на седници одржаној дана 27.05.2010.године, донео је

ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА
ОШ“ДРАГОЉУБ ИЛИЋ“ ДРАЧИЋ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном
раду и ваннаставним активностима ОШ“Драгољуб Илић“ у Драчићу награђује и
похваљује ученике који постижу изузетне резултате у:
- реализацији, савлађивању и примени наставног програма;
- успешном репрезентовању Школе на такмичењима, смотрама и сајмовима;
- облицима рада који су дефинисани Програмом рада Школе.
Награде и похвале додељују надлежни органи школе на основу одредаба овог
Правилника, а у складу са Законом о основној школи и другим подзаконским актима.
Члан 2.
Овим Правилником се утврђују:
1. Врсте награда и похвала
2. Поступак додељивања награда и похвала
Члан 3.
Школа додељује награде и похвале:
- појединцу
- групи ученика
- одељенској заједници ученика
- ученичкој секцији
Члан 4.
За постигнут изузетан успех из свих наставних предмета у току школовања додељују се
дипломе у складу са Законом о основној школи и другим важећим подзаконским
актима.
Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“, на иницијативу разредног старешине
покреће одељенско веће у писменој форми која садржи детаљно образложење предлога.
Предлог одељенског већа за доделу дипломе из става 2. овог Правилника, разматра
наставничко веће школе које утврђује да ли предложени ученици испуњавају
прописане услове за добијање дипломе и доноси одлуку који ученици дибијају диплому
„Вук Караџић“.
Члан 5.
Награде се додељују свим одличним ученицима за успешно савлађивање наставног
плана и програма.

Предлог за награду формулише директор школе.
О предлогу за додељивање награда изјашњава се наставничко веће.
Члан 6.
Награде се додељују ученицима који су се у току школовања истакли у облицима рада
који су дефинисани Програмом рада школе.
Предлози за награде из става 1.овог члана формулишу у писменој форми разредни
старешина, предметни наставници, стручни активи, руководиоци секција, директор
школе и ђачки парламент.
О предлогу за додељивање награда изјашњава се наставничко веће.
Члан 7.
Посебна награда додељује се и најуспешнијем ученику – ЂАКУ ГЕНЕРАЦИЈЕ за
постигнути успех у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима и другим
облицима рада у школи.
Члан 8.
Предлог за награде из члана 7. Правилника формулише разредни старешина уз
консултацију са одељенском заједницом.
О предлогу за додељивање посебних награда изјашњава се наставничко веће.
Члан 9.
Број бодова за резултате на такмичењима израчунава се на основу табела које су
саставни део овог Правилника.
Члан 10.
Број бодова за резултате у ваннаставним активностима се додељује по следећим
критеријумима:
- ваннаставне активности школског нивоа.............................................2 бода
- ваннаставне активности општинског нивоа.........................................4 бода
- ваннаставне активности међуопштинског нивоа.................................6 бодова
- ваннаставне активности републичког нивоа........................................8 бодова
- ваннаставне активности међународног нивоа.....................................10 бодова
- остала ваннаставна постигнућа планирана
Годишњим планом рада школе..............................................................4 бода
Члан 11.
Уколико два или више ученика имају једнак рејтинг, предност има ученик са бољим
општим успехом.
Уколико и после упоређивања општег успеха два или више ученика имају једнаке
резултате, предност има ученик који има бољи рејтинг израчунатих бодова по
критеријумима из члана 9. и 10.
Уколико и после упоређивања израчунатих бодова два или више ученика имају једнаке
резултате, предност има ученик који је по члану 9. освојио више бодова.
Уколико и после упоређивања из члана 9. два или више ученика имају једнаке
резултате, предност има ученик који је по члану 10 освојио више бодова.
Уколико и после упоређивања из члана 10. два или више ученика имају једнак рејтинг,
наставничко веће се гласањем изјашњава о најуспешнијем ученику.
Члан 12.

Награде из члана 7. се додељују ученику који је збиром рејтинга из свих разреда
остварио најбољи резултат.
Наставничко веће, на основу остварених резултата од првог до завршног разреда,
проглашава ученика генерације.
Члан 13.
За изузетна колективна и појединачна постигнућа у разним акцијама које нису
дефинисане претходним члановима овог Правилника директор школе може наградити
ученике, одељенске заједнице, школске организације.
ДОДЕЛА НАГРАДА
Члан 14.
Награде ученицима могу доделити:
- наставничко веће
- директор школе
- спонзори и донатори Школе на основу критеријума које пропишу својим актом
О наградама које се додељују посебном наменом спонзора и донатора, одлучује
наставничко веће Школе, у складу са критеријумима спонтора и донатора.
Члан 15.
Ученици могу бити награђени:
- дипломама
- књигама, спортским реквизитима и другом опремом
- путовањима, екскурзијама, излетима, наменским посетама и сличним наградама
- новчаним и другим наградама
Награде се обезбеђују из сопствених средстава Школе.
Члан 16.
Награде се ученицима додељују јавно, приликом прославе Дана школе, школске славе
Свети Сава ( 27.јануар) или на завршној свечаности ( 28.јун) у присуству ученика,
наставника, родитеља, гостију и медија.
Члан 17.
Податке о добијеним награда разредни стрешина уноси у матичну књигу ученика.
ПОХВАЛЕ
Члан 18.
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, у савлађивању појединих
наставних области, као и ученицима који постижу изузетне реуултате додељују се
похвале.
Похвале додељују:
- предметни наставник
- разредни старешина
- одељенско веће
- директор школе

Члан 19.
Предметни наставник похваљује ученика за нарочито залагање и постигнут успех у
савлађивању градива из одређеног предмета.
Разредни старешина похваљује ученике који се истичу у учењу, примерном владању,
редовном похађању наставе и позитивном деловању у колективу.
Одељенско веће писмено( у виду похвалнице) похваљује ученика који се посебно
залаже за успех одељења у пружању помоћи ученицима који теже савлађују поједине
наставне области.
Директор школе похваљује ученике, одељенске заједнице, школске организације на
основу постигнућа у учењу, владању, школским акцијама, такмичењима и другим
активностима у току школске године.
Члан 20.
Похвале могу бити усмене и писмене и саопштавају се ученицима на састанку
одељенске заједнице, на родитељском састанку, преко књиге обавештења или
приликом пригодних свечаности у школи.
Усмене похвале се евидентирају у књигу евиденције.
Писмена похвала издаје се ученику у виду похвалнице.
Писмене похвалнице ученику уручује разредни старешина.
Подаци о добијеној писменој похвали ученика разредни старешина уноси у матичну
књигу ученика..
Члан 21.
Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за такмичење, и то:
- 3 дана за општинско такмичење
- 4 дана за регионално(окружно)
- 5 дана за републичко такмичење
Право на ослобађање ученик остварује пласманом на претходном такмичењу.
Право на ослобађање се може користити искључиво у функцији припреме за
такмичење.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Члан 23.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђенопм за
његово доношење.
Председник школског одбора
__________________________
Правилник је заведен под деловодним бројем______________ од ____________2010.год
а ступио је на снагу ____________2010.године.
РЕЈТИНГ ЛИСТА

_______________________________________УЧЕНИК __________ОДЕЉЕЊА

КРИТЕРИЈУМ
РЕЗУЛТАТ
1.ОПШТИ УСПЕХ
УЧЕНИКА
1.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

4.

Општи успех
2.УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА ИЗ
ПРВОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
Успех на школском
Највише
такмичењу
5 бодова
Успех на општинском
Највише 10
такмичењу
бодова
Успех на регионалном
Највише 15
такмичењу
бодова
Успех на републичком
Највише 30
такмичењу
бодова
3.УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА ИЗ
ДРУГОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
Успех на школском
Највише
такмичењу
5 бодова
Успех на општинском
Највише
такмичењу
10 бодова
Успех на регионалном
Највише
такмичењу
15 бодова
Успех на републичком
Највише
такмичењу
30 бодова
4.РЕЗУЛТАТИ У СЛОБОДНИМ
АКТИВНОСТИМА
Слободне активности
Највише
34 бода
УКУПНО

ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА

БОДОВА

РАНГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ШКОЛСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
5
4
3
2
1

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

РЕГИОНАЛНО
ТАКМИЧЕЊЕ
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

 НАПОМЕНА:
БОДОВАЊЕ СЕ ВРШИ ЗА СВАКУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕ
30
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4
3
2

