ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРЋ“ У БЕОГРАДУ

Београд,
школска 2014/2015.

На основу члана члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и члана 58. Статута ОШ „Иво Андрић“, дел. број
1236 од 26.12.2013. године, Школски одбор ОШ „Иво Андрић“ (у даљем тексту: Школа) на седници
одржаној 26.02.2015. године доноси:

ПРАВИЛНИК
о похваљивању и награђивању ученика
ОШ „Иво Андрић“
Члан 1.
Ученик који се истиче својим радом и понашањем, као и ученик који постиже изузетне успехе у
савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, може бити награђен или похваљен.
Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и учењу у
појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.
Награде и похвале додељује Наставничко веће, Одељенско веће или директор Школе.
Члан 2.
Награде ученику могу бити дате у виду посебних диплома, уверења, књига и других
одговарајућих поклона.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз
бесплатне излете, екскурзије, куповину спортске или информатичке опрема или других поклона у
складу са ваннаставном активношћу којом се ученик бави и слично и са могућностима школе.
Одлуку о поклонима доноси Школски одбор.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума
које пропишу својим актима.
Члан 3.
Наставничко веће и директор похваљују ученике појединце за:
1) одличан успех и примерно владање;
2) постигнут изузетан успех из наставних области, односно за изузетан успех у појединим
ваннаставним активностима које се реализују у школи;
3) освојено прво, друго или треће место на општинским, градским/окружним, републичким и
међународним такмичењима;
4) Ученика генерације;
5) Спортисту генерације
Члан 4.
У току школовања ученик може да буде награђен дипломом ,,Вук Караџић'' и посебним
дипломама за поједине предмете. Врсте диплома, начин и услови за њихово додељивање прописано је
Правилником о дипломама за изузетан успех у основној школи.
Похвала „Ученик генерације“ се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији
највише истакао у учењу и владању а похвала „Спортиста генерације“ ученику који је у току
школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима у школи и ван школе.

Члан 5.
У име Наставничког већа, директор Школе може јавно похвалити или наградити групу ученика
или цела одељења који су учествовали у друштвеним акцијама или јавним манифестацијама, у којима
су постигли запажене резултате, а тиме допринели афирмацији Школе као целини, учешћу у разним
хуманитарним и осталим активностима, за постигнуте резултате на такмичењима (општинском,
регионалном, републичком или међународном), који су се истицали у учењу, или који су узори другим
ученицима својим учењем и владањем, редовно похађали наставу, показали се као добри и сарадљиви
другови и слично.
Члан 6.
Без обзира на изузетне резултате у наставним и ваннаставним активностима, ученици којима
су изречене васпитно-дисциплинске мере или имају оцену из владања врло добро, добро,
задовољавајуће и незадовољавајуће, који нису уредно похађали наставу, не могу бити награђени и
похваљивани.
Члан 7.
Образложење предлога за награде и похвале могу да дају одељењски старешина, одељење
ученика, Ученички парламент, Стручна и Одељењска већа.
Предлог за награде и похвале могу да дају сви учесници школског живота (наставници,
директор, психолог, педагог, ученици и родитељи), са детаљним писаним образложењем.
Члан 8.
Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се пред одељењем, свим запосленима у
школи, пред наставницима и родитељима, као и јавно, на пригодним свечаностима које Школа
организује (Дан Светог Саве и Дан школе), са циљем подстицања и мотивисања свих ученика Школе
на постизање најбољих резултата у учењу, владању и учешћу у различитим организованим
ваннаставним активностима.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 9.
Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику са највише бодова према критеријумима и то:
1. ОПШТИ УСЛОВИ




да је у току школовања имао одличан успех од петог разреда основне школе;
да је у току целокупног школовања имао примерно владање;
Право у избору за „Ученика генерације“ имају сви ученици без обзира у ком су разреду дошли у
школу.
Члан10.

Критеријуми и систем бодовања за избор Ученика генерације:
1. Општи школски успех ученика од 5-8. разреда,
2. Постигнуће на индивидуалним такмичењима,
3. Постигнућа на групним такмичењима,

4.
5.
6.
7.

Руковођење одељењском заједницом и ученичким парламентом,
Ваннаставне активности предвиђене Годишњим планом рада школе и друге активности
Диплома „Вук Караџић“,
Гласови ученика осмог разреда за кандидате „Ученика генерације“
Члан 11.

1. Општи школски успех ученика од V до VIII разреда:
 Одличан (5,00).......................................... 5 бодова,
 Одличан (4,50-4,99)................................. 4 бода.
2. Постигнуће на индивидуалним такмичењима у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја:
2.1.
Општинско такмичење: прво место 3 бода
Општинско такмичење: друго место 2 бода
Општинско такмичење: треће место 1 бод





2.2.




Градско/окружно/ међуокружно такмичење: прво место 6 бодова,
Градско/окружно/ међуокружно: друго место 5 бодова,
Градско/окружно/ међуокружно: треће место 4 бода.

2.3.
Републичко такмичење: прво место 8 бодова
Републичко такмичење: друго место 6 бодова
Републичко такмичење: треће место 4 бода
Републичко такмичење: похвала 2 бода






2.4.





Међународно такмичење: прво место 12 бодова
Међународно такмичење: друго место 11 бодова
Међународно такмичење: треће место 10 бодова
Међународно такмичење: похвала 3 бода

3.
Постигнућа на групним такмичењима у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (музичка, спортска, веронаука и друга):
Уколико је ученик учестоваво као члан екипе школе (спортске, музичке и друге) на
одређеном нивоу такмичења, освојени бодови му се множе са коефицијентом 0,3 на нивоу
такмичења на којем је екипа освојила награду према члану 11. тачка 2.
4. Руковођење одељењском заједницом и ученичким парламентом


За сваку годину руковођења одељењском заједницом кандидату припада по 1 бод (од петог
разреда се бодује руковођење);



за сваку годину руковођења Ученичким парламентом кандидату припада по 2 бода;



за сваку годину рада у Ученичком парламентом кандидату припада по 1 бод.

Услов да се ученику признају бодови из последња два става четврте тачке је присуство на најмање
75% седница Ученичког парламента у току те школске године.
5. Ваннаставне активности предвиђене Годишњим планом рада школе и друге активности
из образовног процеса
За сваку ваннаставну активност предвиђену Годишњим планом рада школе ученик од шестог разреда
добија одређени број бодова.


учешће на школским манифестацијама – 0,5 бодова по манифестацији (Свети Сава, Дан школе,
Дан науке и слично)



учешће на манифестацијама и фестивалима које организују општина, град или република (попут
Фестивала науке и других) 2 бода;



учешће у пројектним тимовима – 1 бод за сваки пројекат републичког значаја, 2 бода за сваки
пројекат међународног значаја;



награде на конкурсима (литерарни, ликовни, стваралачки...) и Регионалном центру за таленте
бодују се прва награда 3 бода, друга награда 2 бода, трећа награда 1 бод;



похађање Летње научне школе у Петници, похађање музичке или балетеске школе - 2 бода (свако
похађање се појединачно бодује)

6. Диплома


Носиоцу дипломе „Вук Караџић“ - 10 бодова;

7. Гласови ученика осмог разреда за „Ученика генерације“


Сви ученици осмог разреда тајним гласањем (анонимно) се изјашњавају у оквиру одељењске
заједнице о предложеним кандидатима за ученика генерације,



На листићу кандидати ће бити поређани по азбучном реду презимена ученика,



Право гласа имају и предложени кандидати,



Сваки кандидат на листићу може заокружити само једног канидата, а уколико је заокружено
више од једног кандидата или нити један листић је неважећи,



Ученик који освоји највише гласова од стране ученика добија 8 бодова, другопласирани 6 и
трећепласирани 4 бода,



Уколико два ученика имају исти број гласова добијају исти број бодова у односу на позицију,

II ПОСТУПАК И РОКОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 12.
Све активности ученика бодују се, а укупан број бодова добија се сабирањем бодова са свих
нивоа такмичења из свих разреда који се бодују.
Такмичења из члана 11. тачка 2. из овог Правилника подразумева такмичења и смотре које се
налазе у календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Члан 13.
За Ученика генерације могу да конкуришу сви ученици који задовољавају опште услове и може
бити предложено више кандидата по одељењу.
Комисију за избор Ученика генерације чине:







руководилац разредног већа седмих разреда,
руководилац разредног већа трећих разреда,
председник Савета родитеља,
педагог
директор школе

Предлог за кандидата Ученика генерације дају:






Одељењске старешине ученика одељења осмог разреда,
Одељењска заједница одељења осмог разреда,
Стручне службе школе,
Ученички парламент,
Родитељи-старатељи ученика.

Све предлоге кандидата за ученика генерације треба доставити одељењском старешини у писаној
форми, најкасније пет дана пре завршетка настване године за ученике осмог разреда.
Одељењски старешина осмог разреда све предлоге доставља директору школе, најкасније четири
дана пре завршетка настване године за ученике осмог разреда.
Директор школе три дана пре завршетка настване године за ученике осмог разреда организује
гласања ученика о предложеним кандидатима.
Предложени кандидати са одељењским старешином попуњавају Образац из Правилника и
доставља директору школе, најкасније пет дана по завршетку настване године за ученике осмог
разреда.
Комисија је у обавези да организује састанак најкасније у року од седам дана по истицању рока за
предају попуњеног обрасца.
Резултати у обрасцу морају бити образложени и документовани.
Након прикупљања и провере података комисија приступа бодовању.
Бодовање кандидата за ученика генерације врши се на основу докумената и педагошке
документације и евиденције школе (потврде, писане и образложене изјаве наставника, записника и
друго), диплома и званичних извештаја организатора такмичења.
Комисија за избор ученика генерације ради у пуном саставу и о свом раду сачињава записник.
Комисија за избор ученика генерације узима у обзир поднете предлоге, врши бодовање кандидата
према критеријумима и сачињава ранг листу предложених кандидата.
Комисија у писаној форми доставља предлог кандидата за ученика генерације Наставничком већу.
Резултате ранг листе које је бодовала Комисија износи педагог на Наставничком већу.
Одлуку о проглашењу ученика Генерације доноси Наставничко веће на својој седници, а најкасније
до 28. јуна текуће школске године.
Члан 14.
Ученик који по критеријумима има највише бодова Наставничко веће га проглашава
''Учеником генерације'', а уколико два или више ученика имају исти број бодова Наставничко веће
доноси одлуку већином гласова присутних чланова.

У случају да исти број бодова добију два или више ученика и након гласања Наставничког већа,
Наставничко веће предлаже да се похвала “Ученик генерације” додели свим тим ученицима.
Ученик, незадовољан одлуком о проглашењу ученика Генерације, има право Приговора
Школском одбору.
Образложен Приговор се подноси Школском одбору у року од три дана од дана пријема
обавештења о изабраном Ученику генерације.
Школски одбор о приговору кандидата на одлуку Наставничког већа одлучује најкасније у року
од пет дана од пријема Приговора.
Одлука Школског одбора је коначна.
Члан 15.
Ученик генерације се проглашава јавно на свечаонсти поводом завршетка школске године.
Фотографија и биографија,,Ученика генерације'', проглашених по годинама истичу се на зиду у
холу школе.
Школа ученику генерације додељује посебну диплому и пехар „Ученик генерације“ а
другопласираном и трећепласираном кандидату додељује диплому „Понос генерације“.
У складу са материјалним могућнистима школе Ученику генерације се могу доделити
одговарајући поклони. Одлуку о поклону доноси Школски одбор.
III ИЗБОР ЗА СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 16.
Предлог за избор „Спортиста генерације“ подносе ученици осмог разреда и Стручно веће за
физичко васпитање, Одељенском већу. Након разматрања предлога Одељенско веће доставља коначан
предлог Наставничком већу на усвајање.
Наставничко веће доноси одлуку већином гласова присутних чланова.
У случају да исти број гласова добију два или више ученика након гласања Наставничког већа,
Наставничко веће предлаже да се похвала “Спортиста генерације” додели свим тим ученицима.
Школа ,,Спортисти генерације'' додељује посебну диплому и пехар „Спортиста генерације“.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе и интернет
страници школе.
Председник Школског одбора
___________________________________________
Сузана Бранковић-Павловић
Правилник је заведен под деловодним бројем ____________ , од ____________________ 2015. године, објављен је
на огласној табли школе дана 27.2.2015. године, а ступио је на снагу дана7.3. 2015. године.
Секретар Школе: Љубица Милошић

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ ,,ИВО АНДРИЋ''

1. Име (име родитеља/старатеља) презиме ученика
________________________________________________________________
2. ЈМБГ ученика
________________________________________________________________
3. Адреса ученика
________________________________________________________________
4. Разред и одељење
________________________________________________________________
5. Контакт телефон и e-mail адреса
________________________________________________________________

Приложена документација (заокружити):
1. Фотокопија сведочанства

да

не

2. Потврда организатора такмичења да је ученик-ца освојио-ла награду

да

не

ПЛАСМАН УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Освојене награде у току школовања (навести све награде за које су приложени докази); написати
редом: предмет, ниво, освојено место:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
8. __________________________________________________________
9. __________________________________________________________
10. __________________________________________________________
11.__________________________________________________________

12. __________________________________________________________
13. __________________________________________________________
14. __________________________________________________________
15. __________________________________________________________
16. __________________________________________________________
17. __________________________________________________________
18. __________________________________________________________
19. __________________________________________________________
20. __________________________________________________________
РУКОВОЂЕЊЕ ОДЕЉЕЊСКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ
Приложити Изјаву одељењског старешине и/или координатора Ученичког парламента – за сваку
годину руковођења или учешћа у раду
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ
Приложити Изјаву координатора одређене школске манифестације, одељењског старешине,
предметног наставника и/или координатора пројектног тима, као и фотокопију диплома, потврде о
школовању и свих других релевантних показатеља
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________
8. __________________________________________________________
9. __________________________________________________________
10. __________________________________________________________

ДИПЛОМЕ
Диплома ,,Вук Караџић''

да

не

Подносилац пријаве__________________________________________
датум____________, у Београду.

