ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Смедерево

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ

Смедерево, децембар 2013.

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана _______ Статута Економско-трговинске школе у Смедереву, Школски одбор Економско-трговинске школе у Смедереву, на седници
одржаној дана _______2013.године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ, НАГРАЂИВАЊУ И ДОДЕЛИ ДИПЛОМА
ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују:
- васпитни циљеви додељивања награда и других признања;
- врсте похвала, награда и диплома;
- ближи критеријуми за додељивање разних врста признања;
- органи који доносе одлуке и
- поступак додељивања похвала, награда и диплома.
ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ
Члан 2.
Похвале, награде и дипломе додељују се ученику или групи ученика, за остварене резултате у настави из појединих предмета, наставне области, односно за општи успех, као и за испољене посебне способности и склоности у стваралачким, слободним и осталим ваннаставним активностима.
Члан 3.
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 4.
Овим Правилником се утврђују следеће похвале:
- похвала Одељењског већа и
- похвала Наставничког већа.
Награде чине:
- књига за постигнут успех у образовно васпитном раду
- туристичко путовање или посета културно-уметничким манифестацијама којом се
награђује група ученика и
- остало према материјалним могућностима (учила, ИТ опрема и сл.)
КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК И ОРГАНИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОХВАЛА
Члан 5.
Одељењско веће може похвалити ученика, ако су испуњена два обавезна критеријума:
- континуиран рад и успех у настави тј. најмање врло добар (општи успех) и
- уредност у похађању наставе и примерно владање.
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Члан 6.
Одлука о похваљивању се доноси на крају другог полугодишта.У одељењима четвртог
степена, ако већи број ученика испуњава критеријуме из члана 5. овог Правилника, могу се похвалити само одлични ученици са примерним владањем.
Члан 7.
Предлог за похвалу даје одељењски сатрешина, а усваја Одељењско веће.Одељењски старешина похваљује ученика на часу одељењске заједнице и на родитељском састанку.
Похвала се чита преко књиге обавештења у свим одељењима.

Члан 8.
Наставничко веће похваљује ученика или групу ученика, ако су поред најмање врло доброг успеха и примерног владања освојили једно од прва три места на такмичењима, која организује Министарство просвете РС ,почевши од општинског такмичења ка вишим нивоима:
- из одређеног предмета или наставне области, односно
- у научно–техничком стваралаштву, културно-уметничким, спортским и другим ваннаставним активностима.
Члан 9.
Похвалнице које додељује Наставничко веће, издају се на посебном обрасцу и уручују ученику, односно групи ученика на крају школске године.
ВРСТЕ,КРИТЕРИЈУМИ И ОРГАНИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА
Члан 10.
Награде као најјаче средство подстицања, додељује ученицима Наставничко веће.
Према постигнутим резултатима, ученици могу бити награђени:
- књигом за одличан успех и примерно владање;
- књигом за освојено од 1-3-ег места на окружним или вишим нивоима такмичења из
одређеног наставног предмета, наставне области или из научно-техничког стваралаштва;
- посетом некој културној установи, спортско-рекреативној манифестацији, за освојено од 1-3-ег места на окружном или вишим нивоима такмичења у културно-уметничким или спортским активностима;
- бесплатним одласком на стручне екскурзије
Члан 11.
Награде набројане у члану 10. овог Правилника ученик или група ученика прима на крају
школске године.
ВРСТЕ, КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК И ОРГАНИ ЗА ДОДЕЛУ ДИПЛОМА И ПОХВАЛА ЗА
ИЗУЗЕТАН УСПЕХ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Члан 12.
Диплома '' Вук Караџић'' додељује се ученику, ако је почев од првог разреда до краја школовања постигао одличан успех из свих предмета и матурског, односно завршног испита и из
владања.
Члан 13.
Похвала "Ученик генерације" додељује се једном ученику завршног разреда на крају наставне године под следећим условима:
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1.

да је постигао одличан успех из свих предмета 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:
4. да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима,
стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима
других ученика.
Похвалу из става 1. овог члана, ученику на предлог Одељењског већа додељује Наставничко веће школе.
Члан 14.
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.
Члан 15.
Диплома за изузетан успех из појединих предмета или наставне области која обухвата
стручне предмете и практичну наставу, додељују се ученику који:
- постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области на крају сваке
школске године;
- освоји једно од прва три места на окружном или републичком такмичењу које организује Министарство просвете РС из одређеног предмета или наставне области;
- постигне примеран успех из владања у свим разредима.
Члан 16.
Диплома за изузетан успех може се доделити за поједине опште образовне предмете, као
и за друге предмете ,уколико се за те предмете организује такмичење.
Члан 17.
Диплома за изузетан успех у стручним предметима и практичној настави, може се доделити у следећим подручјима рада:
- економија, право и администрација,
- трговина, угоститељство и туризам
Члан 18.
Поступак за доделу дипломе ''Вук Караџић'' и диплома из појединих предмета или наставних области, покреће Одељењско веће, а одлуку доноси Наставничко веће школе.
Похвале "Ученик генерације" и "Спортиста генерације" израђују се на посебном обрасцу
који потписује директор школе и јавно се саопштавају пред ученицима и органима Школе, а за
све остале дипломе постоје прописани обрасци.
Диплома ( дипломе ) се додељују ученику јавно на крају школовања.

Број _______
Објављено на огласној табли дана ______ 2013. године
Ступило на снагу дана ________2013. године

Председник Школског одбора
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