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На основу члана 57. став 1. тачка 1.Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” број 79/2009, 52/2011 и 55/13) и члана
45. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС” број 55/13),
Школски одбор Техничке школе ( у даљем тексту: Школа ) на седници одржаној
25.12.2013.године донео је

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА УЧЕНИКА
И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују врсте похвала и награда које се додељују
ученицима Техничке школе, успех због кога се додељују, органи Школе који их
додељују, поступак за доношење и остала питања везана за додељивање награда
и похвала.
I

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

1. Права ученика
Члан 2 .
Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним
уговорима и законима, а школа је дужна да обезбеди њихово остварење, а
нарочито право на:
-

квалитетан образовно-васпитни рад;
уважавање личности:
свестрани развој личности:
заштиту од дискриминацје и насиља:
благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово
школовање;
информације о његовим правима и обавезама;
подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права
по основу образовања;

-

слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање
ученичког парламента;
учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у
образовном процесу уколико права из тачке 1. до 9 овог члана нису
остварена.

2. Обавезе ученика
Члан 3.
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у
остваривању њихових права.
Ученик има обавезу да:
- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе
- се придржава школских правила, одлука директора, наставника и органа
школе
- свесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних
школским програмом
- не омета извођење настааве и не напушта час без претходног одобрења
наставника
- поштује личност других ученика, насатавника, и осталих запослених у
школи
- благовремено правда изостанке
- чува имовину школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија

II ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Члан 4.
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.
Награде и похвале додељују Наставничко веће, директор Школе или
одељењски старешина.
Награде и похвале могу да се додељују појединцима, групи ученика,
одељењским заједницама, ученичким клубовима и другим организацијама
ученика.
Члан 5.
Најбољем ученику школе, на завршетку, школске године награду (у виду
посебних диплома или уверења) или похвалу додељује Школа. Ову награду
могу ученику доделити и органи или организације изван школе (просветне,
културне, научне и други донатори односно спонзори на основу критеријума
који пропишу својим актом).
Члан 6.

Наставничко веће Школе награђује ученике – појединце књигама за
одличан успех у Школи, примерно владање и редовно похађање наставе.
Веће може наградити књигама ученике за постигнуте изванредне
резултате у раду појединих секција и клубова слободних активности, уколико су
ти ученици постигли добар, врло добар или одличан успех у образовноваспитном раду и имају примерно владање.

Члан 7 .
Наставничко веће и директор похваљују посебно оне ученике који су
постигли позитиван успех у учењу, а у току наставног периода, редовно
похађају наставу и друге облике васпитно-образовног рада, односно оне
ученике који немају ни једaн изостанaк.
Наставничко веће и директор могу наградити или похвалити и оне
ученике који постижу позитиван успех у образовно-васпитном раду, а нарочито
се истичу у друштвено-корисним активностима и практичном раду.
Члан 8.
Уколико су ученици или секције постигли запажене резултате и освојили
награде на општинском, регионалном, републичком и међународном такмичењу
и допринели афирмацији Школе у образовно-васпитном раду или слободним
активностима, Наставничко веће ће појединце или групе ученика посебно
наградити и похвалити.
Члан 9.
Ученици могу имати и друге облике материјалног награђивања који се
исказују кроз плаћене екскурзије, летовања, куповину рачунара, спортских
реквизита, књига и сл.
Награде се могу додељивати и целом одељењу или групи ученика за
постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, владању и сл. За овакве врсте
награда, Школа додељује прелазне пехаре, заставице и сл.
Предлог за доделу награда и похвала даје Одељењски старешина на
основу мишљења одељењског већe или стручног актива, односно на предлог
органа или предузећа односно установе где се остварује програм практичне
наставе..

Члан 10 .
У име Наставничког већа, директор Школе може јавно похвалити у
књизи саопштења ученика, групу ученика, одељењску заједницу и ученичку
организацију који су учествовали у друштвеним акцијама или јавним
манифестацијама, у којима су постигли запажене резултате, а тиме допринели
афирмацији Школе као целине.
Члан 11.

Без обзира на постигнуте резултате, ученици којима су изречене
васпитно-дисциплинске мере или имају оцену из владања добро, довољно и
незадовољавајуће, не могу бити награђени и похваљивани.

Члан 12.
Образложење предлога за награде и похвале могу да дају одељењски
старешина, одељењска заједница и одељењска већа.
Предлог за награде и похвале могу да дају и појединци и наставници
Школе, писмено са детаљним образложењем.

Члан 13.
Ученицима који у току савлађивања целокупног наставног плана и
програма постижу резултате и испољавају изузетно владање, додељују се
посебно награде у виду дипломе ученика генерације .
Дипломе из става 1. овог члана додељује Наставничко веће Школе.

Члан 14.
Похвале могу бити усмене или писмене .
Похвале и награде се саопштавају јавно на пригодним свечаностима које
организује Школа, са циљем подстицања свих ученика Школе на постизање
најбољих резултата у учењу, владаању и свим организованим активностима
Школе.
Све награде које додељује Наставничко веће Школе односно директор
уносе се у књигу евиденције – матичну књигу и ђачку књижицу ученика.

III ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 15.
Ученику који је у току савлађивања целокупног наставног плана и програма
постигао изузетне резултате, показао изузетно владање и на матурском испиту
добио оцену одличан, додељује се посебна награда – Ученик генерације.

Члан 16.

Награда се може доделити само појединцу и то на крају трогодишњег или
четворогодишњег школовања у Техничкој школи.

Члан 17.
Награда се састоји из дипломе и пригодног поклона у зависности од
финансијских могућности школе. Диплома садржи: назив органа који додељује
награду, назив награде, име добитника награде, печат школе, датум и место
издавања дипломе. Диплому потписује директор школе.
Услови за додељивање награде
Члан 18.

Ученик који се предлаже за ученика генерације треба да испуни следеће услове:
А) Успех ученика у току школовања:
Од 4,50 до 4,75 - 30 бодова
Од 4,76 до 4,99 – 35 бодова
Ученик са свим петицама добија 40 бодова.
Ученик на крају првог полугодишта мора да има позитиван успех.
Б) Похађање наставе:
Ако је ученик био без неоправданих изостанака током школовања, он добија за
то додатних 5 бодова.

Г) Учешће на такмичењима:
Освојена 1 награда на републичом такмичењу ................... ................ 12 бодова
2 * * * * * *
......................................11 бодова
3 * * * * * *
.......................................10 бодова
учешће на републичком такмичењу
.........................................9 бодова
освојена 1 награда на окружном такмичењу ...............................................8 бодова
освојена 2 награда на окружном такмичењу ...............................................7 бодова
освојена 3 награда на окружном такмичењу ...............................................6 бодова
учешће на окружном такмичењу
.............................................. 5 бодова
освојено 1 место на општинском такмичењу ...............................................4 бода
освојено 2 место на општинском такмичењу .............................................. 3 бода
освојено 3 место на општинском такмичењу .............................................. .2 бода
учешће на општинском такмичењу
.............................................. 1 бод
Д) Остале активности у школи и ван ње:
За сваку годину рада и секцији ученик добија по

2 бода

За сваки освојен турнир у школи или граду,округу или републици
Добровољни давалац крви добија
Добијена похвала за учешће у некој хуманитарној акцији
Одлазак у иностранство у оквиру размене ученика
Учешће на семинарима Петнице – за сваку годину
по
Добијена диплома, захвалница или похвала радне организације

2 бода
2 бода
2 бода
5 бодова
5 бодова
2 бода

Члан 19.
Ученик који има највећи број бодова из члана 18. постаје први на листи и
предлаже се наставничком већу за избор ученика генерације. Ако се догоди да
се два кандидата нађу као први на листи, предност има ученик који има мањи
неоправданих изостанака у току школовања.

Подношење предлога

Члан 20.
Право предлагања ученика за награду ученика генерације имају:
Одељенски старешина и одељенско веће

Члан 21.
Предлог мора бити достављен у писаном облику и са документованим
образложењем. Образложење мора да садржи конкретне резултате и активности
ученика.

Члан 22.
Предлог за награђивање доставља се комисији за оцену и предлагање.

Комисија за оцену и предлагање ученика

Члан 23.
Комисија за оцену и предлагање ученика има 5 чланова. Комисију чине: 3
наставника која именује Наставничко веће, директор школе и школски
психолог.
Председник комисије је наставник из комисије који је по стажу најстарији.

Члан 24.
Комисија ради у пуном саставу, а одлуке доноси већином гласова. О раду
комисије води се записник.

Члан 25.
Комисија обавља следеће послове:
- разматра документацију о предложеним ученицима
- врши бодовање и оцену предложених ученика
- утврђује ранг – листу ученика
- утврђује предлог одлуке за доделу награде

Доношење одлуке и додела награде
Члан 26.
Одлуку о додељивању награде доноси Наставничко веће Техничке школе на
седници на којој се своде резултати матурских, односно завршних
испита.Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова
Наставничког већа. Одлука о додељивању награде мора бити писани
образложена и саопштена на матурској прослави генерације.

Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли
школе.

Правилник је објављен на огласној табли школе дана ________.20___.године.

Председник школског одбора
Раде Ч. Антић
______________________

Образац 1.

Предлог за избор ученика генерације Техничке школе
Школске 20___/ 20___ .године

___________________________________________________________,
( одељенски старешина, одељенско веће, одељенска заједница)

предлаже Комисија за бодовање и рангирање ученика ( на основу
документације), а у складу са Правилника о додељивању похвала и награда
ученицима,

Ученика______________________________________рођеног_________________

у _________________________општина__________________за избор ученика
генерације у школској ______/_______. години.

Прилог: документација.

ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА:

____________________________

Образац 2.

БОДОВНА ЛИСТА

Име и презиме ученика__________________________________________
Одељење ___________
Успех:
1. разред____________________ бр.бодова __________________
2.разред____________________ бр.бодова __________________
3.разред____________________ бр.бодова __________________
4.разред____________________ бр.бодова __________________
Укупан број бодова за успех: _____________________________________

Такмичења:
Укупан број бодова за такмичења:__________________________________

Остале активности:

Укупан број бодова : _____________________________________________

РЕЗУЛТАТ БОДОВАЊА: УКУПНО: __________________бодова.

Образложење:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________

У Ћуприји,______________

Чланови комисије:
1) _____________________
2)______________________
3)______________________
4)______________________

5)______________________

