ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“
ПРИЈЕПОЉЕ

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ЗА УСПЕХ У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ

Пријепоље, 2019. године

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основном образовању и
васпитању („Службени гласник РС“ број 88/17, 27/18-др.закон и 10/19), члана 171 до
179. Статута Основне школе „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, Школски одбор
на седници одржаној дана 30. 09. 2019. године, донео је следећи
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ЗА УСПЕХ
У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу подстицања ученика за што успешније савлађивање образовноваспитних садржаја, развијање потреба и интереса ученика за сталним и ширим
стицањем знања, умења и радних навика, као и у циљу подстицања на учешће у
друштвеним активностима ученика и културној и јавној делатности Школе, овим
Правилником утврђују се похвале и награде (у даљем тексту: посебна признања) и
поступак за њихово додељивање.
Члан 2.
Додељивање посебних признања ученицима за успех у учењу, владању и раду
има карактер посебног вредновања рада ученика и стални је задатак Школе за
подстицај у учењу и владању.
Члан 3.
Посебна признања додељују се ученицима за укупан успех у учењу, владању и
раду, у појединим образовно-васпитним областима као и за успешно учешће у
друштвеним активностима ученика, односно учешће у културној и јавној делатности
Школе.
Посебна признања додељују се ученицима, по правилу на крају наставног
периода, односно по завршетку одређеног вида друштвене активности ученика или
културне и јавне делатности Школе.
Поред услова из става 1. овог члана, ученик може добити посебно признање,
изузев награде, само под условом да има оцену из владања примерно.
Члан 4.
У току школске године ученик може добити више посебних признања а
поједино посебно признање може му се поново доделити.
Члан 5.
Посебна признања додељена одредбама овог Правилника не могу се укинути
или заменити другим посебним признањем.
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II. ВРСТЕ ПОСЕБНОГ ПРИЗНАЊА
Члан 6.
У Школи се додељују следећа посебна признања:
1. Похвала одељењског старешине
2. Похвала Одељењског већа
3. Похвала Наставничког већа
4. Ученика генерације
5. Награда
Члан 7.
Похвалу одељењског старешине добија ученик за остварене резултате у учењу и
раду, у току наставне године, као и за помоћ у учењу указану другим ученицима.
Похвала се саопштава пред одељењем.
Члан 8.
Похвала Одељењског већа додељује се, по правилу, ученицима на крају првог
полугодишта или на крају другог полугодишта, за остварене изузетне резултате у
учењу и раду (за одличан успех) и појединачно интересовање и ангажовање у
појединим образовно-васпитним областима.
Похвала се саопштава пред одељењем и уноси у ђачку књижицу.
Члан 9.
Похвала Наставничког већа додељује се ученицима, по правилу, на крају првог
полугодишта или на крају другог полугодишта за остварене изузетне резултате у
учењу и раду (за одличан успех са свим петицама), односно у друштвеним
активностима ученика у културној и јавној делатности Школе.
Похвала се уноси у ђачку књижицу и саопштава пред одељењем.
Члан 10.
Поступак и критеријуми за избор ученика генерације регулишу се Правилником
о избору ученика генерације, а остала посебна признања овим Правилником.
Члан 11.
Награде се додељују ученицима за успех постигнут у учењу и раду у свим
облицима образовно-васпитног рада, по правилу, на крају наставне године и то за
освојено прво, друго или треће место на окружном, међу окружном и републичком
такмичењу.
Награде се могу додељивати и за освојено прво, друго или треће место на
такмичењима, а које је организовала Школа или општина.
Награде се додељују појединцима, екипама и секцијама.
Евиденција о резултатима на такмичењу води се у школској документацији.
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Члан 12.
Награде из члана 11. додељују се у материјалном облику (књиге, прибор,
опрема, ручни часовник, екскурзијом за ученика осмог разреда и сл.), а награде су:
- Ученик генерације награђује се са: ручним часовником, бесплатном
екскурзијом уколико се организује за ученике осмих разреда.
- За освојено прво, друго или треће место на републичком такмичењу или
међуокружном из појединих образовно-васпитних области награђује се књигом а
екипа одговарајућом лоптом.
- За освојено прво, друго или треће место на окружном такмичењу ученик се
награђује књигом а екипа одговарајућом лоптом.
Члан 13.
Награђивање ученика у материјалном облику ће се реализовати у зависности да
ли ће се за овај вид награђивања обезбедити потребна финансијска средства.
III. ОРГАНИ И ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРИЗНАЊА
Члан 14.
Стручни органи Школе, надлежни за додељивање посебних признања из члана
6. овог Правилника су: одељењски старешина, Одељењско веће и Наставничко веће.
Одељењски старешина додељује похвалу одељењског старешине.
Одељењско веће додељује похвалу Одељењског већа.
Наставничко веће додељује похвалу Наставничког већа, награду и проглашава
ученика генерације.
Члан 15.
Посебна признања додељују се ученицима на предлог стручних органа Школе,
предметног наставника и стручних већа.
Предлози се подносе у усменом облику, са образложењем за доделу похвала и
награда, а у писменом облику за избор ученика генерације.
Члан 16.
Посебна признања додељују се у складу са одредбама овог Правилника, а избор
ученика генерације у складу са одредбама Правилника о избору ученика генерације.
Члан 17.
О сваком предлогу за додељивање посебних признања одлучује се на часу
одељењске заједнице или одељењског старешине као и на седницама стручних органа
Школе.
Одлука из става 1. овог члана се сматра донетом ако је за предлог гласала
већина чланова одељења, односно стручних органа Школе.
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласне
табле Школе.
Члан 19.
Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник о
похваљивању и награђивању ученика за успех у учењу и владању, заведен под
деловодним бројем 202 од 05. 04. 2018. године.

Деловодни број: 753
Датум: 30. 09. 2019. године
Пријепоље

Председник Школског одбора
__________________________
Марица Цаковић
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