ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Смедерево

ПРАВИЛНИК О
ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ
УЧЕНИКА

Смедерево, март 2018. године

На основу члана 45 Закона о средњем образовању („Сл. гласник РС“, бр. 55/13 и
101/17) и члана 21 Статута Економско-трговинске школе у Смедереву, Школски одбор
Економско-трговинске школе у Смедереву, на седници одржаној _________ 2018. године,
донео је

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Ученик који се истиче у учењу и другим аспектима школског рада похваљује се или
награђује.
Члан 2
Награде и похвале утврђују органи школе, у складу са Статутом и другим општим
актима Школе.
Члан 3
Овим Правилником се утврђују:
– васпитни циљеви додељивања награда и других признања;
– врсте похвала, награда и диплома;
– критеријуми и поступак за додељивање разних врста признања;

II ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ
Члан 4
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.
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, могу бити
награђени или похваљени.
Додељивање похвала, награда и диплома, мотивише ученике добитнике да истрају у
залагању за постизањем бољег успеха у настави и других вредних резултата, упућује се на
свестрано развијање личности ученика и уноси такмичарски дух, тј. мобилише све остале
ученике да се ангажују у раду.

ВРСТЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА
Члан 5
Похвале се додељују за:
1) одличан успех и примерно владање;
2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;
3) "Ученика генерације";
4) "Спортисту генерације".
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Члан 6
Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, књига, и других адекватних
материјалних награда, а у изузетним случајевима и у новчаним износима.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу критеријума које пропишу својим актима.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују
кроз плаћене екскурзије, куповину спортске опреме, опреме за рад и сл.
Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, на практичној настави, владању и слично.
Предлог за доделу награда и похвала даје одељенски старешина на основу мишљења Одељењског већа, или Стручног актива, односно на предлог органа или организације у
којој се остварује програм практичне наставе, односно праксе.
Похвале могу бити писмене и усмене, а саопштавају се јавно пред одељењем, свим
запосленима у Школи, или пред наставницима и родитељима.
Члан 7
У току школовања ученик може да добије:
1) диплому и награду за изузетан општи успех ученика у учењу и владању диплома "Вук Караџић",
2) диплому и награду за изузетан успех из појединих наставних области или
предмета.
Члан 8
Диплома за изузетан успех из појединих предмета додељује се за следеће предмете:
Српски језик и књижевност
Математика
Страни језици
Историја
Физичко васпитање
Ликова уметност и историја уметности
Предузетништво
Основи економије
Пословна економија
Статистика
Рачуноводство
Реторика и беседништво
Трговинско пословање
Агенцијско и хотелијерско пословање
Куварство
Посластичарство
Услуживање
Барско пословање
Информатика и пословна информатика

КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА
Члан 9
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и владању.
Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за изузетан
успех из општеобразовног или стручног предмета или из наставне области.
Школа диплому "Вук Караџић" и дипломе за изузетан успех из појединих предмета
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или наставне области, ученицима додељује јавно.
Члан 10
Дипломе утврђене претходним чланом додељују се ученицима на крају школовања
ако одговарајуће образовање и васпитање стекну према прописаном програму образовања и васпитања и у законом прописаном року.
Члан 11
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику, ако почев од првог разреда до краја
школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних
програмом образовања и васпитања, из матурског, односно завршног испита и из владања.
Члан 12
Диплома за изузетан успех из појединог предмета, додељује се ученику који:
1) постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области на
крају сваке школске године;
2) освоји прво, друго или треће место на републичком такмичењу из одређеног предмета,
или ако:
1) испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет или
наставну област, и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја
него што је предвиђено програмом образовања и васпитања, ако се за њих
не организује Републичко такмичење;
2) постигне најмање врло добар општи успех у свим разредима;
3) постигне примеран успех из владања у свим разредима.
Члан 13
Поступак за доделу дипломе "Вук Караџић" и дипломе за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, покреће Одељењско веће Школе.
Предлог Одељењског већа за доделу диплома из претходног става разматра Наставничко веће школе, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому "Вук Караџић"
и диплому за поједине предмете или за наставне области.
Члан 14
Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима:
1) да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех из свих
наставних предмета и примерно владање;
2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;
3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању емпатије премаокружењу, отворености, искрености међу ученицима
и да ужива поверење међу друговима;
4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима школе, као и према родитељима других ученика.
Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени.
Похвала се додељује једном ученику.
Члан 15
Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина ученика или
надлежно Одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и владање уче-

3

ника на крају наставне године.
Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен.
Члан 16
Успех и активности кандидата за ученика генерације вреднује Комисија састављена
од пет чланова које именује директор Школе.
Комисију чине педагог, психолог, два наставника и представник Ученичког парламента.
Члан комисије не може бити одељењски старешина завршног разреда и члан Ученичког парламента који је кандидат за ученика генерације.
Члан 17
Комисија за избор ученика генерације ради у пуном саставу и о свом раду сачињава
записник.
Комисија у писаној форми доставља Наставничком већу предлог кандидата за ученика генерације.
Члан 18
Успех и активности кандидата за ученика генерације вреднују се на следећи начин:
1) Успех у учењу
Бодовање кандидата се врши тако што се укупан збир просечних оцена из
сведочанстава (заокружених на две децимале), за образовне профиле у четворогодишњем трајању, помножи коефицијентом 5.
2) Успех на такмичењима из појединих предмета
Бодовање кандидата ће се вршити на следећи начин:

Ниво такмичења

број бодова
1. место

2. место

3. место

учешће

школско такмичење

5

4

3

1

општинско такмичење

10

8

6

5

окружно такмичење

20

18

15

10

републичко такмичење

60

55

50

20

80

75

70

30

10

8

6

5

20

18

15

10

међународно такмичење предвиђено
календаром Министарства
републичка такмичења и смотре ван
календара Министарства
међународна такмичења и смотре ван
календара Министарства

Уколико се бодује кандидат који је учествовао на екипном такмичењу,
истом припада 50% бодова из тачке 2. овог члана Правилника.
3) Руковођење одељењском заједницом
За сваку годину руковођења одељењском заједницом кандидату припада по
1 бод
4) Учествовање у раду и руковођење Ученичким парламентом
– за сваку годину учествовања у раду Ученичког парламента кандидату
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припада по 1 бод
за сваку годину руковођења Ученичким парламентом кандидату припада по 2 бода
5) Активност и допринос ваннаставним активностима у Школи
На основу писаног извештаја одељењског старешине Комисија за избор ученика генерације додељује кандидату до 5 бодова.
6) Укупан однос према раду и обавезама
Одељењско веће јавним изјашњавање већином гласова од укупног броја
присутних чланова на предлог Одељењског старешине или члана већа
вреднује укупан однос кандидата према обавезама (број оправданих и неоправданих изостанака, понашање за време извођења наставе и ван ње, однос према наставницима и осталим ученицима, активност на часу и допринос атмосфери у одељењу) – до 3 бода.
–

Члан 19
Директор износи предлог Наставничком већу, које доноси одлуку о додели похвале
“Ученик генерације”, као и о награди за изабраног ученика.
Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и та одлука је коначна.
Члан 20
Ученик генерације награђује се књигом.
Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику
другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.
Члан 21
Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који
је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и постигао
најмање врло добар општи успех и примерно владање.
Похвалу из става 1. овог члана, ученику на предлог Одељењског већа додељује Наставничко веће школе.

Број __________
Објављено на огласној табли дана _________ 2018. године
Ступило на снагу дана __________ 2018. године

Председник Школског одбора
_____________________________________
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