На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013- даље: Закон),
Школски одбор Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Сремске Каменице
на седници одржаној дана 10.12.2013.. године, донео је

ПРАВИЛНИК
о награђивању и похваљивању ученика
Основне школе'' Јован Јовановић Змај ''
Сремска Каменица
Опште

одредбе

Члан 1.
Овим Правилником , прописују се врсте похвала и награда
ученика Основне школе ''Јован Јовановић Змај '' Сремска Каменица ( у
даљем тексту : Школа ) , као и услови и начин њиховог додељивања .

Члан 2.
Похвале и награде, додељују се ученицима, који се истичу
укупним успехом у учењу и владању, који остварују изузетан успех у
савлађивању појединих предмета, односно наставних области, као и за
успешно учешће у ваннаставним активностима .

Члан 3.
Похвале могу бити :
1. за одличан општи успех и примерно владање ;
2. за постигнут изузетан успех у савладавању појединих наставних
предмета, односно наставних области - посебна диплома
3. за изузетан успех у појединим ваннаставим активностима ;

4. за освојено прво ,друго или треће место на такмичењима ( на
окружном, републичком или међународном такмичењу );
5. похвала ''Ученик генерације'' ;
6. диплома ''Вук Караџић''
7. друге похвале по одлуци стручних органа Школе .

Члан 4.
Похвале могу бити писмене и усмене .
Писмене могу бити у форми : диплома, похвала у књизи обавештења
или на други писани начин .
Похвале се
Установе.

саопштавају

јавно

пред

одељењем

и

органима

Члан 5.
Похвале из чл. 3.овог Правилника, на предлог Одељенског
старешине, додељује
Наставничко веће Школе ( у даљем тексту :
Наставничко веће ).

Члан 6.
Похвала '' Ученик генерације '' , додељује се једном ученику
завршног разреда ,на крају наставне године, под следећим условима :
1. да је постигао одличан општи успех од првог до завршног разреда
и примерно владање ;
2. да се у току школовања истиче у ваннаставним активностима ;
3. да се у току школовања истиче у пружању
помоћи другим
ученицима, развијању толерантног односа и односа поверења међу
ученицима .

Члан

7.

Похвала
''Ученик
генерације'', јавно се саопштава
пред
ученицима и органима Школе, уколико Школа има могућности ученику
поклања и награду.
Уз похвале , ученику , носиоцу Вукове дипломе, додељује се и награда .

Дипломе
Вукова диплома
Члан

8.

Вукова диплома, додељује се ученику који на
крају сваке
школске године од петог до осмог
разреда, постигне изузетан
резултат у учењу 5 општи успех одличан ( 5,00 ) и има примерно
владање ( оцена : одличан ) .
Посебни услови за доделу ове дипломе су :
1. да ученик постижне одличан успех ( оцена: 5) из свих обавезних
наставних предмета и страног језика као изборног предмета ,
прописаних наставним планом и програмом
2.да ученик има примерно
школске године

владање (

оцена

5 )

на крају

сваке

3. да ученик учествује на општинском или градском такмичењу и
освоји једну од прве три награде за одређени предмет. Наравно ,
ученик може да
учествује и освоји награду и на републичком
такмичењу, али број таквих ученика је мањи , што ограничава број
кандидата за доделу ове дипломе .
4. да ученик добије неку од посебних диплома за одређени
наставни предмет, под условима прописаним чл.9.овог Правилника,
за узузетан успех у основној Школи .
Похвале и Вукова диплома, израђују се на посебном обрасцу и јавно
саопштавају пред ученицима и органима Школе .
Осим похвале,ученику носиоцу Вукове диломе, додељује се и награда.

Посебна

диплома

Члан 9.
Посебна диплома, додељује се ученицима за наставни предмет,
који је изучаван најмање две школске ,од петог,закључно са осмим
разредом , под следећим условима :
1. ученик треба да постигне
крају сваке школске године

најмање врло добар општи

успех на

2. ученик треба да има примерно владање на крају сваке школске
године

3. ученик треба да постигне одличан успех ( оцена 5 ) из предмета
из којег добија посебну диплому на крају сваке школске године
4. ученик треба да освоји
једну
општинском такмичењу,за предмет из
другог сродног предмета.

од прве три награде на
којег добија диплому или

Посебна диплома се може доделити из следећих наставних предмета :
српски језик

страни језик

историја

географија

биологија

математика

физика
музичка култура

хемија
ликовна култура

физичко васпитање техничко васпитање

Ако
у некој општини
није организовано
такмичење
из
одређеног предмета ученици ипак могу да добију посебну диплому ,
ако поред услова из тачке 1. и 2. испољавају посебну способност и
склоност за тај наставни предмет и постигну што потпуније и шире
познавање садржаја истог, него што је то предвиђено наставним
планом и програмом. Процену
истог утврђује
Одељенско и
Наставничко веће.

Награде
Члан

10

Награде се додељују ученицима,као признање за постигнут
изузетан успех у учењу и владању у свим наставним и
ваннаставним активностима ,као и признање за освојено место на
такмичењима .

Члан 11.
Награде се могу додељивати поједином ученику, групи ученика
или целом одељењу .

Члан

12.

Нагада се додељује на крају наставне године .

Члан

13.

Предлог за доделу награде даје Одељенски старешина .
Награду додељује Наставничко веће,на основу прибављеног мишљења
Одељенског већа .

Члан 14.
Награде могу бити :
1. упућивање ученика са свим петицама
једнодневни излет у организацији Школе

од

2 до 8

разреда на

2 . посета позоришним , биоскопским представама
3. поклон у облику књиге ,школског прибора и слично

Члан 15.
Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори .
Награде из става 1.овг члана , обавезно се уручују ученицима преко
Школе , која активно учествује у давању мишљења
о додељивању
награде .

Члан 16.
Поједином ученику се могу доделити истовремено и похвала и награда .

Члан 17.
Саставни део овог Правилника чине '' Критеријуми за избор ученика
генерације''

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 18

Иницијативу за утврђивање предлога ученика који се кандидује за
Ученика генерације може дати сваки запослени радник школе који се
бави образовно – васпитним радом и који има непосредна сазнања да
предложени ученик испуњава услове утврђене овим Правилником.
Иницијатива за предлог се даје одељенском старешини одељења у
коме је ученик, а који о томе обавештава Разредно веће VIII разреда.
Одељенски старешина који предлаже Ученика генерације из свог
одељења, непосредно обавештава Разредно веће VIII разреда на
седници Разредног већа о свом предлогу уз тачан број бодова које
ученик осваја према критеријумима из члана 5 утврђених овим
Правилником.

Члан 19

Право да буде изабран за Ученика генерације има ученик
који је током редовног школовања у свим разредима имао одличан успех
и који има највећи број бодова по свим критеријумима из члана 5 овог
Правилника .

Члан 20

Критеријуми који се вреднују при утврђивању Ученика
генерације, а који се исказују бројем бодова су:

општи успех
успех постигнут на школском такмичењу
учешће и успех на такмичењима вишег ранга ( општинско,
окружно и републичко ), а у организацији Министарства просвете
 учешће у ваннаставним активностима у оквиру школе
 учешће у ваншкослким активностима




Члан 21

Ученику по основу општег успеха припрадају следећи бодови:




са просеком
са просеком
са просеком

5,00
4,99-4,75
4,74-4,50

20 бодова
18 бодова
15 бодова

Члан 22

По основу успеха на школским такмичењима ученику припада
следећи број бодова :





за освојено прво место
за освојено друго место
за освојено треће место

6 бодова
4 бода
2 бода
Члан 23

На основу постигнутог резултата на такмичењима вишег ранга
ученику припада:
За




освојено ПРВО место
на општинском такмичењу
на окружном такмичењу
на републичком такмичењу

8 бодова
10 бодова
15 бодова

За освојено ДРУГО место
 на општинском такмичењу
 на окружном такмичењу
 на републичкком такмичењу

6 бодова
8 бодова
10 бодова

За освојено ТРЕЋЕ место
 на општинском такмичењу
 на окружном такмичењу
 на републичком такмичењу

4 бода
6 бодова
8 бодова

За УЧЕШЋЕ на такмичењима
 на окружном такмичењу
 на републичком такмичењу

3 бода
5 бодова

Бодови из овог члана припрадају ученику ЗА СВАКУ ГОДИНУ
ТАКМИЧЕЊА ПОЧЕВ ОД IV - VIII РАЗРЕДА за годину у којој је постигао
успех.
Ако се ученик такмичи као члан екипе школе припада му 50%
бодова предвиђених за ученика појединца.

Члан 24

Ако ученик учествује у другим ваннаставним активностима(
културно уметничко друштво, акција прикупљања помоћи коју
организује Црвени крст општине, акције помоћи које организује Дечји
савез и др. ) припадају му 3 бода за сваку активност из овог члана.

Члан 25

Ако ученик похађа музичку школу или курс страног језика, или је
члан спортске организације ван школе, припадају му 3 бода за сваку
активност из овог члана.

Члан 26

Ученику који је у току редовног школовања учествовао на неком
од јавних конкурса или је сарађивао у школском листу на основу
литерарног, ликовног или фото стваралаштваа, припадају му 3 бода .

Члан

Ученику који током
изостанак припадају 3 бода.

27

школовања

нема

ниједан

неоправдан

Члан 28
Ученик који је након бодовања сакупио највише бодова
Похвалу Ученик генерације.

добија

Члан 29

Ученик који је након бодовања сакупио највише бодова из групе
природних предмета добија Похвалу Ученик генерације – природних
предмета. ( математика,физика,биологија,хемија )

Члан 30
Ученик који је након бодовања сакупио највише бодова из
друштвених предмета добија Похвалу Ученик генерације – друштвених
предмета. ( српски језик, енглески језик, немачки језик,русински језик,
словачки језик, историја, географија )

Члан 31
Ученик који је након бодовања сакупио највише бодова из
спортских активности добија Похвалу Ученик генерације – спортиста
генерације.

Члан 32
Ученик који је након бодовања сакупио највише бодова из
уметности
добија Похвалу Ученик генерације – област уметност.
( музичка и ликовна култура )

Члан 33

Ученик који је након бодовања сакупио највише бодова из области
техничко информатичко образовање добија Похвалу Ученик генерације
– област техничко информатичко образовање. ( техничко информатичко
образовање и изборни предмет информатика )

Члан 34
Похвала Ученик генерације додељује се ученику са највећим бројем
бодова и он је након тога изузет од даљег бодовања за доделу похвала из
чланова 29,30,31,32,и члана 33.

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О
ПРОГЛАШЕЊУ УЧЕНИКА
ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 35

Одељенске
старешине и учитељи који су предлажу Ученика
генерације са педагогом и психологом школе врше бодовање
предложених кандидата и утврђују ранг листу, која се поставља на
видно место у школи. Они предлажу Ученика генерације.
Ако два или више ученика имају исти број бодова предност
припада кандидату који је постигао успех на републичком такмичењу,
па на окружном такмичењу, па на општинском такмичењу.
Ако два или више кандидата имају исти број бодова предност
припада кнадидату који је по општем мишљењу Наставничког већа
најомиљенији међу друговима.

Члан 36

Наставничко веће свој коначан предлог доставља Школском
одбору који проглашава Ученика генерације.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37

За тачност и истинитост података који су релевантни за избор
Ученика генерације, као и за њихово благовремено достављање,
одговоран је одељенски старешина.
Члан 38
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на
огласној табли школе.
члан 39
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник
о начину избора ученика генерације број 189-3 од 30.3.2010.г.

Председник Школског одбора
_____________________________
Никица Ивић

Правилник број 1517 од 10.12.2013.г. објављен је на огласној табли дана
16.12.2013., а ступио је на снагу 25.12.2013.

