На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“ бр.88/17, 27/18-др.закон и 10/19), члана 66. став 2. Закона о
основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр.55/13, 101/17, 27/18др.закон и 10/19) и члана 68. став 1. тачка 1) Статута Основне школе „Joван Јовановић
Змај“ Ковин дел.бр.882/1 од 13.9.2019.године, Школски одбор Основне школе „Јован
Јовановић Змај“ Ковин на седници одржаној 12.11.2019.године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују врсте похвала и награда које се додељују
ученицима Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ковин (у даљем тексту Школа),
успех због кога се додељују, органи Школе који их додељују, поступак за доношење
одлуке и остала питања везана за додељивање награда и похвала.
II ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Члан 2.
Ученик који се истиче својим радом и понашањем, као и ученик који постиже
изузетне успехе у савладавању појединих облика образовно – васпитног рада, може
бити награђен или похаљен.
Похвале могу да буду усмене и писмене.
Члан 3.
Усмену похвалу ученик добија на крају првог и трећег квартала за постигнуте
резултате у учењу и владању.
Текст похвале одељенски старешина саопштава пред одељењем и на
родитељском састанку.
Писмену похвалу ученик добија:
1) за постигнут општи успех на крају првог полугодишта;
2) за освојено једно од прва три места на школском такмичењу из наставног предмета
и изузетног постигнућа у било којој области рада школе.
Списак писмено похваљених ученика може бити објављен на огласној табли Школе и
на интернет страни школе.
Похвалу не може добити ученик који нема примерно владање.
Члан 4.
Ученик може добити следеће награде:
1) похвалу за одличан успех и примерно владање и за редовно похађање наставе;
2) књигу на крају наставне године за постигнут одличан успех (за ученике од II
другог до VIII разреда);
3) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од школског
такмичења из наставног предмета и изузетног постигнућа у било којој области рада
школе;
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Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школског
такмичења из наставног предмета и изузетног постигнућа у било којој области рада
школе, поред награђивања књигом може бити награђен и:
1) бесплатним уџбеницима;
2) бесплатном екскурзијом и сл. или
3) другим примереним поклоном.
Наведене награде додељују се у складу са могућностима Школе, донатора или
спонзора, а на основу одлуке Наставничког већа.
Списак награђених ученика објављује се на огласној табли школе и на школској
интернет страни.
Члан 5.
Награде и похвале додељују: Наставничко веће, директор
Школе или
одељенски старешина.
Усмену похвалу ученику додељује одељенски старешина, по сопственој
иницијативи или на образложени усмени предлог предметног наставника.
Писмену похвалу ученику додељује одељенско веће на образложени усмени
предлог одељенског старешине или предметног наставника.
Награде ученицима додељује Наставничко веће на образложени предлог
одељенског старешине, одељенског већа или предметног наставника.
Предлог за похвале и награде могу да дају и појединци, родитељи, сарадници,
представници институција и организација локалне самоуправе, организатори
друштвених акција и други заинтересовани за рад школе, писмено, са детаљним
образложењем.
Члан 6.
Награде и похвале могу да се додељују појединцима, групи ученика,
одељенским заједницама и организацијама ученика.
Члан 7.
Уколико су ученици или секције постигли запажене резултате и освојили
награде на општинским, регионалним или републичким такмичењима и допринели
афирмацији Школе у образовно – васпитном раду или слободним активностима,
Наставничко веће може појединце или групе ученика посебно похвалити и наградити.
Члан 8.
У име Наставничког већа, директор Школе јавно похваљује у књизи
обавештења ученика, групу ученика, одељенску заједницу и ученичку организацију
који су учествовали у друштвеним акцијама или јавним манифестацијама, у којима су
постигли запажене резултате, и тиме допринели афирмацији Школе као целине.
Члан 9.
Ученици којима су изречене васпитне и васпитно – дисциплинске мере или имају
оцену из владања врло добро, добро, задовољавајуће и незадовољавајуће не могу бити
похваљивани.
Члан 10.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику:
1) ако од 5. до 8. разреда на крају сваке школске године постигне одличан успех из
свих предмета прописаних Наставним планом и програмом и примерно владање и
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2) ако, поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних Наставним
планом и програмом и примерног владања добије најмање једну посебну диплому или
једну од прве три награде на општинском такмичењу;
Члан 11.
Диплома „Вук Караџић“, изузетно, може се доделити ученику који из
објективних разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које
је, поред залагања, потребна 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 по условима утврђеним овим Правилником.
Члан 12.
Посебна диплома додељује се ученику завршног разреда за наставни предмет који
је изучаван најмање две школске године ако:
1) постигне најмање врло добар општи успех и има 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. овог
члана испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне
потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним
планом и програмом.
Члан 13.
Ученику се додељује посебна диплома за следеће наставне предмете:
1) српски језик;
2) страни језик;
3) историја;
4) географија;
5) биологија;
6) математика;
7) физика;
8) хемија;
9) музичка култура;
10) ликовна култура;
11) физичко васпитање, односно физичко и здравствено васпитање;
12) техничко и информатичко образовање, односно технику и технологију.
Члан 14.
Диплому „Вук Караџић“ и посебну диплому додељује Школа ученику на предлог
наставничког већа.
Наставничко веће утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове
утврђене овим Правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку
којом се ученицима додељује диплома „Вук Караџић“, а којима посебна диплома из
члана 13. овог Правилника.
Поступак за доделу диплома из става 1. овог члана покреће одељенско веће
школе.
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Члан 15.
У школи се на крају сваке наставне године може доделити посебна похвала
„Ученик генерације“.
Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише
истакао у учењу и владању.
Члан 16.
Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику добитнику дипломе „Вук
Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према
критеријумима утврђених Статутом и овим Правилником.
Члан 17.
Предлоге за избор „ученика генерације“ утврђује одељенски старешина
ученика–кандидата или надлежно одељенско веће најкасније на седници на којој се
утврђује успех и владање ученика за крај наставне године.
Предлози из става 1. овог члана подносе се у писменом облику и морају бити
образложени и посебно документовани, уз навођење података о успеху и владању
ученика.
По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану
комисију, у чијем саставу су секретар и два наставника (један наставник разредне
наставе и један наставник предметне наставе).
задатак Комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу
тако проверених података сваком кандидату утврди бодеве по оносу успеха на
такмичењима и према критеријумима утврђених у члану 18. Правилника и да на основу
тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова
предложи Наставничком већу за доделу похвале „Ученик генерације“.
У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, Комисија ће
наставничком већу предложити да се похвала „Ученик генерације“ додели свим таквим
ученицима.
Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале „Ученик генерације“, као и о
награди за изабраног ученика.
Члан 18.
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на
такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства или признатих од
стране тог министарства.
1. За успех на школском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 3 бода;
- за освојено друго место – 2 бода;
- за освојено треће место – 1 бод.
2. За успех на општинском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 5 бодова;
- за освојено друго место – 4 бода;
- за освојено треће место – 3 бода.
3. За успех на окружном такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 10 бодова;
- за освојено друго место – 8 бодова;
- за освојено треће место – 6 бодова.
4. За успен на међуопштинском или регионалном такмичењу ученику припада:
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- за освојено прво место – 15 бодова
- за освојено друго место – 12 бодова
- за освојено треће место – 10 бодова.
5. За пласман на републичко такмичење ученику припада 5 бодова;
6. За успех на републичком такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 20 бодова;
- за освојено друго место – 18 бодова;
- за освојено треће место – 15 бодова.
7. За успех на такмичењу вишег ранга ученику припада:
- за освојено прво место – 40 бодова;
- за освојено друго место –30 бодова;
- за освојено треће место – 25 бодова.
8. За руковођње одељењском заједницом
- 2 бода за сваку школску годину.
9. За избор и учешће у раду ученичког парламента
- 2 бода за сваку школску годину.
У случају да је успех ученика на такмичењу из наставног предмета постигнут у
пару, или тимским радом, односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању
резултата признаје се једна трећина од бодова утврђених у табели.
Члан 19.
Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли
успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама
у области физичког васпитања, рецитаторства, позоришне и филмске уметности,
ликовне културе, музичке културе и техничког и информатичко образовања.
Члан 20.
Похвалу „ученик генерације“ додељује Наставничко веће Школе.
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та
одлука је коначна.
Ученик генерације награђује се књигом или комплетом књига.
Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику
бесплатне екскурзије или у облику другог примереног поклона, у складу са
могућностима Школе, донатора или спонзора.
Одлука о додели похвале „Учени генерације“ објављује се на огласној табли Школе
и на школској интернет страни, заједно са фотографијом ученика генерације и
подацима о његовом животу и раду. Одлука остаје на огласној табли и на школској
интернет страни најмање 15 дана.
Члан 21.
Ученички парламент додељује похвалу „Змај међу змајчићима“ ученику осмог
резреда.
Добитника ове похвале бирају ученици од петог до осмог разреда тајним
изјашњавањем дајући свој глас за једног од више предложених кандидата, а листу
кандидата утврђује Ученички парламент на предлог одељењских заједница.
Добитник похвале „Змај међу змајчићима“ награђује се на завршној приредби
пригодним поклоном, књигом или комплетом књига.
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III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Члан 23.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о похваљивању и
награђивању ученика ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин дел.бр.207/1 од
26.2.2018.године.
Председник Школског одбора
__________________________
Божидар Анђелков
Правилник о похваљивању и награђивању ученика заведен је под дел.бројем
1093/1, од 12.11.2019.године и објављен на огласној табли Школе дана 13.11.2019.
године, а ступио је на снагу дана 21.11.2019.године.
Секретар школе
_____________________
Драгана Михајлов
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