На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон), Школски одбор је на
седници одржаној дана __________ 2018. године донео
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ОШ ''ИВО ЛОЛА РИБАР'' РУМА
I Опште одредбе
Члан 1
Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у
ОШ ''Иво Лола Рибар'' у Руми, прописују се врсте похвала и награда које могу
добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.
Члан 2
Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује
диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из
појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој
области рада школе.
Начин и испуњеност услова за додељивање диплома за изузетан успех
односно изузетан успех из појединих наставних области и предмета (''Вукова
диплома'', ''Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета''...),
прописани су важећим Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у
основној школи, које доноси министар, и које је школа дужна да примењује код
додељивања.
II Похвале
Члан 3
Ученик може добити похвалу за:
1) одличан успех и примерно владање;
2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан
успех у појединим ваннаставним активностима;
3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима, као и осталим
нивоима такмичења почев од општинских па надаље;
4) "Ученика генерације";
5) ''Спортисту генерације'';
Похвала из става 1. тач. 4) и 5) овог члана додељују се ученику завршног разреда.
Члан 4
Похвале могу бити писмене и усмене.
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и
понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред
одељењем и родитељима.
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Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија
за остварене резултате у раду, учењу и понашању, као и за учешће у културној и
јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају првог
полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.
Члан 5
Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског већа,
додељује Наставничко веће Школе.
Члан 6
Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и
примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.
Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета,
односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима,
додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим
наставним областима.
Члан 7
Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на
крају наставне године, под условом да је ученик:
1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета,
од првог до завршног разреда, а предност имају носиоци дипломе ''Вук Караџић'', а
ако таквог ученика нема, могућност за добијање награде имају и остали ученици
одличног успеха и примерног владања;
2) ученик мора бити најмање једну школску годину редован ученик ОШ ''Иво Лола
Рибар'' Рума
3) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;
4) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима,
развијању односа другарског поверења, отворености, хуманости, несебичности,
искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима;
5) да је у току школовања имао правилан, коректан односно примеран однос према
наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи.
Члан 8
Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног
разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским
активностима и најмање општи врло добар успех из наставних предмета и
примерно владање.
Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог
одељенског већа, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.
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Члан 9
Услови из члана 7. и 8. овог правилника морају бити кумулативно
испуњени.
Похвала се додељује само једном ученику.
Похвалу "Ученик генерације" и ''Спортиста генерације'' додељује
наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу
ученичког парламента.
Члан 10
Похвалу и награду ''Ученик генерације'' уручује директор школе, а може се
уручити:
- у одељењу
- на пригодним свечаностима или приредбама школе.
Одељенски старешина евидентира награђеног ученика и податке уноси у
прописану документацију .
Подаци о награђеним ученицима се уносе и у Летопис школе, и у базу података
министарства просвете за упис у средње школе, а подаци о додељеним дипломама
се уписују у матичну књигу ученика према важећим правилницима и прописаним
обрасцима о вођењу евиденција и јавних исправа у основној школи.
III Награде
Члан 11
Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у
учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за
освојено место на такмичењима које је Школа организовала или у њима
учествовала.
Члан 12
Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или
одељенској заједници.
Награде се додељују на крају наставне године.
Члан 13
Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског
старешине, по прибављеном мишљењу одељенског већа или стручног актива
Савет родитеља одобрава средства за доделу награда са ђачког рачуна.
Уколико Савет родитеља не одобри средства, или она не постоје или нису
довољна за доделу награде, Школски одбор доноси одлуку о додели средстава са
рачуна школе у целини или делимично.
Члан 14
Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на
основу критеријума које пропишу својим актима.
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Награде из става 1. овог члана могу се додељивати ученицима само преко
Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове
награде.
Члан 15
Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у
изузетним случајевима и у новчаним износима.
Ученици се могу наградити и на следећи начин:
1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл.
2) посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским
манифестацијама и сл.
3) куповином књига, спортске или рачунарске опреме, техничких апарата,
школских реквизита и прибора и сл.
Ако школа нема средстава за награђивање ученика путем робних награда,
или других вреднијих награда из става 1-3. овог члана, награђивање се неће ни
реализовати, о чему одлучује директор школе, уз претходно образложено
обавештење дато Наставничком већу и Школском одбору.
Члан 16
Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.
IV Светосавска повеља коју додељује општина Рума
Члан 17
Право на доделу Светосавске повеље у току школске године у којој се слави
школска слава Свети Сава има право један ученик завршног разреда школе који
има одличан успех у школовању икоји је остварио посебна достигнућа у области
природних, друштвених наука, ликовног, музичког стваралаштва, технике, физичке
културе.
Под одличним успехом у школовању подразумева се да ученик има
просечну оцену одличан (5,00) у у досадашњем току школовања и примерно
владање.
Уколико нема ученика са просечном оценом 5,00 приоритет има ученик са
већом просечном оценом, а не мањом од 4,50.
Под посебним достигнућима из става 1.овог члана подразумева се да је
ученик учествовао и освојио једно од прва три места на такмичењима почев од
општинског до других нивоа такмичења из наведених обласи из става 1. овог
члана.
Предност за доделу Светосавске повеље има ученик који поред бољих
резултата из става 4. овог члана ,је учествовао на већем броју такмичења истог
нивоа или на такмичењима из више области - свестранији ученик и на њима
постигао боље резултате.
Члан 18
Директор школе ће, након образложених и доказом поткрепљених предлога
ученика за доделу Светосавске повеље, добијених од стране одељенских старешина
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ученика, заказати седницу Наставничког већа најкасније 30 дана пре школске славе
Светог Саве.
Члан 19
Наставничко веће своју одлуку доноси већином гласова укупног броја
чланова.
Наставничко веће је у обавези да по критеријумима утврђеним овим
правилником изабере само једног ученика за доделу Светосавске повеље.
Одлука Наставничког већа је коначна.
Овако утврђен предлог са образложењем и комплетном документацијом,
потписан и оверен од стране директора школе,доставља се општини Рума
благовремено, а пре 27. јануара текуће године.
V Прелазне и завршне одредбе
Члан 20
Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.
Члан 21
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.
Члан 22
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
похваљивању и награђивању ученика ОШ ''Иво Лола Рибар'' у Руми број 77/2011 од
14.2.2011. године и Правилника о Светосавској повељи број 15-14/2005 од
25.02.2005. године.
Председник Школског одбора,
М. П.
____________________________
Весна Јуришић
У Руми, дана ____________ 2018.године
Дел. број: __________ /2018
Објављено наогласној табли школе дана ___________ 2018. године
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