На основу члана 119. став 1.тачка 1.Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“ 88/2017) и члана 66. Закона о основном образовању и
васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013 и 101/2017) и члана 45. став 1.тачка 1. Статута
школе, број 124 од 23. 02. 2018. године, Школски одбор на седници одржаној дана 27.
03. 2018. донео је

П Р А В И Л Н ИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ
УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулише се, начин и поступак награђивања и похваљиваља
запослених и ученика школе.
Члан 2.
Сваки запослени који се истиче у раду у школи и ван ње може бити похваљен и
награђен.
Члан 3.
Сваком ученику, за укупан успех у раду и учењу, за учешће у културној и јавној
делатности школе као и за успешно учешће у укупним активностима ученика,може
бити додељена диплома и признање.
Члан 4.
Сваком ученику, за укупан успех у учењу и владању, за успешно учешће у
ваннаставним активностима као и за успех у раду и учењу у појединим наставним
предметима може бити додељена похвала и награда.

ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 5.
Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.
Члан 6.
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.
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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 7.
Похвале могу бити усмене и писмене.
Усмену похвалу ученик добија на крају првог и/или трећег тромесечја за постигнуте резултате у учењу и владању у току тромесечја.
Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на родитељском састанку.
Писмену похвалу ученик добија:
1) за постигнут одличан општи успех на крају наставне године;
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 8.
Ученик може добити следеће награде:
1) похвалу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех (за ученике од II до VIII разреда;
2) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од
школског такмичења из наставног предмета.
Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школског
такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом може бити награђен и:
1) бесплатним уџбеницима,
2) бесплатном екскурзијом, летовањем, зимовањем и слично,
3) другим примереним поклоном.
Награда из претходног става додељује 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 9.
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 10.
У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна похвала „Ученик
генерације“.
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Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и владању.
Члан 11.
Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику Дипломе „Вук
Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према
критеријумима утврђеним Статутом.
Члан 12.
Примерно владање кандидат за доделу похвале „Ученик генерације“ мора имати
и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те
похвале.
Члан 13.
Наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу
ученичког парламента проглашава једног ученика завршног разреда за ученика
генерације.
Диплома „Ученик генерације“ додељује се ученику који испуњава следеће
услове:
1. да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих
наставних предмета и примерно владање;
2. да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;
3. да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима ,
стручним сарадницима и другим запосленима школе, као и према родитељима
других ученика ;
4. да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима,
развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу
ученицима и да ужива поверење међу друговима.
Члан 14.
Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале „Ученик генерације“, као и о
награди за изабраног ученика.
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та
одлука је коначна.
Члан 15.
Ученик генерације награђује се књигом.
Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у
облику бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе.
Одлука о додели похвале „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли
Школе и на школској интернет страни, заједно с фотографијом ученика генерације и
подацима о његовом животу и раду. Одлука остаје на огласној табли и на интернет страни најмање 30 дана.
5.похвала „Спортиста генерације“
Похвале под тачкама 4. и 5. овог члана , додељују се ученицима завршних разреда.

3

Члан 16.
Диплома и признања се додељују ученицима по правилу, на крају наставног периода,
односно по завршетку одређене активности ученика или културне и јавне делатности
школе. Похвале и награде се додељују на крају школске године.
1.Дипломе
Члан 17.
Ученику може бити додељена:
а) диплома „Вук Караџић“
б) посебна диплома
Члан 18.
а) диплома „Вук Караџић“
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и
примерном владању. Диплома се додељује:
1. ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан
успех из свих образовних предмета прописаних наставним планом и програмом , као
и из изборног предмета ,страног језика и да има примерно владање.
2. ако поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним
планом и програмом и примерног владања, добије и једну посебну диплому или једну
од прве три награде на општинском или градском такмичењу.
Диплома „Вук Караџић“ може се изузетно доделити ученику који из објективних
разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је поред
објективног залагања потребан и одговарајућа способност, као : музичка култура,
ликовна култура и физичко васпитање.
Ученику коме је додељена диплома „Вук Караџић“ може се доделити једна или
више посебних диплома под условима из овог Правилника.

Члан 19.
б) Посебна диплома
Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање
две школске године, ако:
1. постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке
школске године;
2. постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године;
3. добије 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.
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овог члана испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне
шире и потпуније познавање садржаја него што је предвиђено наставним планом и
програмом.
3.Награде
Члан 20.
Награде могу бити у виду:
- похвалнице за одличан успех и примерено владање;
- књиге за одличан успех и примерно владање;
- плакете за успешно учешће у културној, спортској и другој сличној
манифестацији;
- пехара за успех постигнут на такмичењима,у складу са пропозицијама сваког
такмичења, а који може бити додељен појединцу ,одељенским колективима
или екипама.
Члан 21.
Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и
раду у свим наставним и ваннаставним активностима као и признања за освојено место
на такмичењима које је школа организовала или у њима учествовала.
Награде се могу додељивати појединим ученицима а могу се додељивати и групу
ученика или одељенској заједници.
Награде се додељују на крају године .
Награде могу додељивати и спонзори и донатори према критеријумима утврђеним
њиховим актом.
Награде у виду материјалних давања додељују се ученицима у складу са расположивим
средствима школе.
ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 22.
Ученици који су освојили једно од прва три
похваљују се писмено у виду Похвалнице .

места на општинским такмичењима

Члан 23.
Уколико је ученик постигао једно од прва три места на градском такмичењу ,
директор, на предлог Наставничког већа може наградити ученика књигом по избору
предметног наставника, а у складу са материјалним могућностима школе .

Члан 24.
Ученике који су освојили једно од три прва места на нивоу Републике, на предлог
Наставничког већа, може наградити ученика књигом, плакетом, похвалом у складу са
материјалним могућностима школе .
Члан 25.
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Уколико су ученици учествовали на међународном такмичењу и освојили једно од
прва три места, директор школе може наградити ученике новчано у складу са
материјалним могућностима школе.
Члан 26.
Наставничко веће предлаже директору школе ученике које треба наградити новчаном
или другом наградом у зависности од резултата који су постигнути на такмичењу а и
са материјалним и другим могућностима школе.
ПОСТУПАК И ОРГАНИ
Члан 27.
За додељивање дипломе „Вук Караџић „ и посебних диплома ученицима , надлежан је:
- одељенски старешина који је у обавези да прикупи све потребне податке из педагошке
и друге документације који су од значаја за доделу дипломе;
- Одељенско веће ,које верификује све примљене податке за свог ученика;
- Наставничко веће које доноси одлуку о додељивању дипломе Дипломе „Вук Караџић“
и посебне дипломе, сваког ученика појединачно и
- директор школе, који уз пригодну свечаност, уручује дипломе сваком ученику
појединачно.
Члан 28.
За додељивање осталих признања ученицима надлежни су стручни органи школе:
- одељенски старешина за дoдељивање похвале одељенског старешине усменим
саопштавањем.
- одељенско веће за додељивање похвале одељенског већа писменим евидентирањем у
ђачку књижицу
- Наставничко веће за доделу похвале Наставничког већа, писменим евидентирањем у
ђачку књижицу
- директор школе ,за додељивање похвале директора школе , усменим саопштавањем
на родитељским скуповима , свечаностима.
Члан 29.
За доделу посебног признања –дипломе Ученик генерације надлежни су :
- одељенски старешина са одељенском заједницом осмог разреда, који предлаже једног
кандидата на основу критеријума овог правилника;
- одељенско веће, које утврђује предлог кандидата;
- Наставничко веће се потом опредељује између предложених кандидата и доноси
одлуку о ученику који добија дотичну диплому;
- директор школе на свечаној седници, ученика 8 разреда и њихових родитеља на
пригодној свечаности, уручује посебно признање – диплому или поклон,
проглашеном ученику генерације, а по предходној добијеној сагласности школског
одбора.
Члан 30.
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Све дипломе и признања која школа издаје ученицима у писменом облику, морају бити
исписана ћириличним писмом, лепим писањем са назнаком: назива школе, име и
презиме ученика са назнаком разреда и одељења, основ доделе признања, орган који
признање додељује , датум , деловодни број, потпис директора и одељенског старешине
који се оверавају печатом школе.
Члан 31.
За доделу плакета, пехара, диплома, награда и сл. надлежан је одељенски старешина у
сарадњи са предметним наставником из чијег предмета је признање освојено и
добијено или спонзором , уколико таквих награда има.
За доделу похвалница и књига из члана 11, алинеја један и два, надлежан је одељенски
старешина.
ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 32.
Наставник чији су ученици освојили некo од прва три места на општинском,
градском, републичком и међународном такмичењу, на предлог Наставничког већа или
неког стручног органа наставник се може похвалити или наградити у складу са
могућностима којима располаже школа.
Члан 33.
Школа у оквиру своје надлежности може наградити наставника захвалницом, плакетом,
предлогом за душтвено признањеопштине, града и републике.
Предлогом за напредовање и добијање просветних знања и новчано у складу са
могућностима школе.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и
награђивању ученика и запослених ОШ „Михајло Пупин“ Земун, бр. 844 од 23. 12.
2013.године.
Члан 35.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Школског одбора ,а
примењује се осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
Правилник је објављен ____________

Председник Школског одбора
____________________
Миљко Ђиласовић
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