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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017) и члана 67. став 1. Статута ОШ "Старина
Новак" из Београда, Школски одбор Основне школе "Старина Новак", на
24.редовној седници одржаној дана 29.03.2018. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "СТАРИНА НОВАК"

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се врсте похвала, награда и диплома за
изузетан општи успех ученика у учењу и владању и услови и начин доделе
ученицима ОШ "Старина Новак".
Члан 2.
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који
постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног
рада могу бити похваљивани и награђивани, у складу са општим актом школе.
Награде и похвале изричу органи школе у складу са одредбама овог
Правилника и других општих аката.
За изузетне резултате постигнуте у току школске године, директор школе
додељује ученику плакету савесног ђака.
Члан 3.
Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно, пред одељењем,
свим запосленим школе или пред наставницима и родитељима.
Награде могу бити у облику посебних диплома, књига, школског прибора а у
изузетним случајевима и у новчаним износима.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на
основу критеријума које прпопишу својим актима.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се
исказује кроз плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме и
сл.
Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за
постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и слично.
Члан 4.
Предлог за доделу награда и похвала даје одељењски старешина, на основу
мишљења одељенског већа, или стручног актива.
Члан 5.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Писмене похвале (похвалнице) додељују: директор школе, Наставничко
веће, ученичке организације.
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Усмене похвале упућују: директор школе, одељењски старешина, предметни
наставници.
Члан 6.
Писмене похвале се додељују: одељењској заједници, ученичкој
организацији, групи ученика и појединцу који су се својим радом, залагањем
истакли у односу на остале колективе и појединце.
Писмене похвале се додељују и појединцу или групи ученика који су на
такмичењима у школи или ван ње, као и у другим друштвено креативним и
постигли запажене резултате.
Усмене похвале се упућују одељењској заједници, ученичкој организацији,
групи ученика и појединцу који су се својим радом, залагањем или понашањем
истакли у односу на остале колективе или појединце.
Члан 7.
Награде могу бити додељене у виду диплома, књига, школског прибора,
одеће, новчаног износа.
Награду додељује Наставничко веће, Савет родитеља, Ученичке
организације, друштвене институције, правна и физичка лица.
Награде се додељују одељењској заједници, ученичкој организацији, групи
ученика и појединцу који су се својим радом, залагањем или понашањем истакли у
односу на остале колективе или појединце.
Награде се додељују ученицима који се истичу својим радом и понашањем
као и који су остварили изузетне резултате на такмичењима, конкурсима, смортама
републичког и међународног нивоа.
Члан 8.
Наставничко веће додељује похвале, награде, дипломе и то :
1. за одличан успех на крају школске године и примерно владање,
2. дипломе «Вук Караџић»
3. Посебне дипломе
4. звање Ученика генерације.
Члан 9.
Наставничко веће награђује књигама ученике осмог разреда, за одличан
успех и примерно владање на крају школске године.
Наставничко веће писмено похваљује (додељује похвалницу) ученицима
другог, трећег, четвртог, петог, шестог и седмог разреда за одличан успех и
примерно владање на крају школске године.
Члан 10.
Наставничко веће поводом Дана Светог Саве награђује ученике, који су
својим резултатима допринели јавном афирмисању имена школе.
Наставничко веће, поводом Дана Светог Саве, награђује и похвалује све
ученике који на полугодишту имају одличан успех са свим петицама и примерно
владање.
3

Члан 11.
За изузетан успех у васпитно-образовном раду, односно за изузетан успех у
групи сродних образовно-васпитних области ученик може добити посебне дипломе
и диплому „Вук Караџића, у складу са посебним прописима.
Члан 12.
Наставничко веће додељује диплому „Вук Караџић“ ученику за изузетан
општи успех, учење и примерно владање.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику:
1. Ако је од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигао
одличан успех из свих предмета прописаних планом и програмом наставе и
учења,
2. Ако је имао примерно владање,
3. Ако је поред постигнутог одличног успеха из свих предмета и примерног
владања добио најмање једну посебну диплому или једну од прве три
награде на општинском или градском такмичењу.
Члан 13.
Диплома „Вук Караџић“ изузетно, може се доделити ученику који из
објективних разлога није постигао одличан успех у свим разредима и то из
предмета за које је поред залагања потребна одговарајућа, посебна, способност
као музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање.

Члан 14.
Наставничко веће додељује посебне дипломе ученику за наставни предмет
који је изучаван најмање две школске године.
Посебна диплома се додељује ако је ученик:
1. постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају
сваке школске године,
2. постигао одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске
године,
3. добио једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.
Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног
наставног предмета, Посебна диплома додељује се ученику који поред услова
из тачке 1. и 2. овог члана испољи посебну способност и склоност за тај
наставни предмет и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја
него што је предвиђено планом и програмом наставе и учења.
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Члан 15.
Ученику се додељују Посебне дипломе за следеће наставне предмете:
1. српски језик,
2. матерњи језик за ученике националне мањине,
3. страни језик,
4. историја,
5. географија,
6. биологија
7. математике,
8. физика,
9. хемија,
10. музичка култура,
11. ликовна култура,
12. физичко васпитање,
13. техничко образовање,
14. информатика.
Члан 16.
Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић“ може се доделити и
једна или више Посебних диплома, под условом утврђеним овим Правилником.
Члан 17.
Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ покреће Одељењско веће осмог
разреда.
Члан 18.
Наставничко веће Школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају
услове утврђене овим Правилником за додељивање одговарајуће дипломе и
доноси одлуку којим се ученицима додељује Диплома „Вук Караџић“, а којим
посебне дипломе из члана 15. овог Правилника.
Члан 19.
Ученику који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма
постиже изузетне резултате у учењу и владању, проглашава се Учеником
генерације.
Члан 20.
За Ученика генерације може бити проглашен ученик завршног разреда ОШ
„Старина Новак“ који испуњава следеће услове:
а) Да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима са просеком
најмање 4,80;
б) Да је у току школовања имао примерно владање;
в) Да је у току школовања имао запажене резултате у слободним активностима,
такмичењима, смотрама и другим ваннаставним активностима.
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Кандидат за Ученика генерације може бити и ученик завршног разреда који
није похађао све разреде у ОШ „Старина Новак“.
Члан 21.
Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су:
a) Успех у учењу и владању током основног школовања;
б) Успех на такмичењима из наставних предмета;
в) Успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама;
г) Активности и доприноси у раду школских секција;
д) Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента;
ђ) Похађање паралелне школе (балетска, музичка).

Елементи наведени

Члан 22.
у члану 21. овог Правилника бодују се на следећи

начин:
а) Успех у учењу и владању:
- разред завршен са просечном оценом 5,00 ..................................12 бодова
- разред завршен са просешном оценом 4,80 – 4,99 ........................8 бодова
- разред завршен без иједног неоправданог изостанка...................3 бода
- разред завршен са мање од 5 неоправданих изостанака...............1 бод
- Вукова диплома...............................................................................15 бодова
- Посебна диплома по одлуци Наставничког већа
(за сваку диплому) .................................................................................1 бод
б) Успех на такмичењима из наставних предмета:
Бодују се такмичења предвиђена Календаром такмичења и смотри ученика
основних школе који доноси Министарство просвете и науке Републике Србије.
Бодује се највиши освојено место на одрђеном такмичењу у сваком разреду.
Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе
припада 1/3 бодова предвиђених за дато место и ранг такмичења.
Ниво такмичења
општинско
градско
републичко
међународно

I место
3 бода
6 бодова
8 бодова
10 бодова

II место
2 бода
4 бода
6 бодова
8 бодова

III место
1 бод
2 бода
4 бода
6 бодова

ц) Успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама:
Бодују се резултати на спортским такмичењима, конкурсима, смотрама и
изложбама у организацији спортских , културних, научних и других институција,
подржаних од стране Министарства просвете и науке или локалне самоуправе.
По овом основу кандидат добија
- за освојено прво место..........................................................4 бода
- за освојено друго место........................................................2 бода
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- за освојено треће место ........................................................1 бод
Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе
припада 1/3 предвиђених бодова.
По овом основу кандидат може да освоји највше 20 бодова.
д) Активности и доприноси у раду школских секција:
Бодује се активно учешће у раду секција предвиђених Годишњим планом
рада школе и то:
- по 2 бода за сваку секцију, с тим што укупан број бодова добијених по
овом основу не може бити већи од од 20.
е) Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента:
- за сваку годину руковођења одељењском заједницом ....................1 бод
- за сваку годину рада у председништву одељењске заједнице..........0,5 бода
- за сваку годину руковођења Ученичким парламентом ....................1 бод
- за сваку годину чланства у Ученичком парламенту..........................0,5 бода
По овом основу кандидат може добити највише 5 бодова.

ф) Похађање паралелне школе
- за сваки завршени разред паралелне школе ...................................... 1 бод
Члан 23.
Поступак избора Ученика генерације спроводи Комисија коју именује
Наставничко веће, а коју чине: директор школе, педагог или психолог школе, по
један наставник разредне и предметне наставе и један члан Савета родитеља.
У комисији не могу бити наставници који су били, или су тренутно
одељењске старешине предложеним кандидатима, као ни родитељ неког од
предложених кандидата.
Задатак Комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од стране
Одељењског већа, према критеријумима из овог Правилника, а на основу
расположиве документације коју доставља одељењски старешина.

Члан 24.
Комисија доставља листу предложених кандидата Наставничком већу.
Наставничко веће проглашава за Ученика генерације оног кандидата који у
укупном збиру има највећи број бодова.
Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, Наставничко веће
тајним гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за
Ученика генерације.
Члан 25.
Поступак избора Ученика генерације (предлагање кандидата, формирање
комисије, прикупљање документације) мора отпочети најкасније 30 дана пре краја
наставне године за ученике осмог разреда.
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Поступак се окончава најкасније до 28. јуна текуће године.
Члан 26.
За спровођење Правилника одговоран је директор школе .
Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о избору
ученика генерације у ОШ „Старина Новак“, дел. бр.053 од 30.01.2012. године.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________________
СНЕЖАНА МАРКОВИЋ

Правилник је објављен на огласној табли Школе _____________2018. године.
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