Основна школа „Свети Сава“
Краља Милана Обреновића, број 6
34227 Баточина
Број:02-1263
Датум: 24.12.2018.

Правилник о похваљивању и награђивању
ученика и наставника и начин утврђивања
ђака генерације

На основу члана 66.став 2.Закона о основном образовању и васпитању (''Сл.Гласник
РС'',бр:55/13 и 101/17), члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 28/17), Правилника о дипломама за изузетан
успех ученика у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 37/93 и 42/93) и члана 44.став
1.тачка 1. Статута ОШ ''Свети Сава'' у Баточини, број:02-108 од 05.02.2018. године,
Школски одбор Основне школе ''Свети Сава'' у Баточини, на седници одржаној дана
24.12.2018. године, једногласно донео је

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА И НАЧИН
УТВРЂИВАЊА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Oсновне школе ''Свети Сава'' у Баточини''

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се врсте похвала (диплома) и награда за изузетан општи успех
ученика у учењу и владању, изузетан успех из појединог наставног предмета - изузетан
успех у савлађивању садржаја из појединог наставног предмета, односно наставне области
и услови и начин додељивања похвала и диплома ученицима, награђивање наставника и
начин утврђивања ђака генерације Основне школе ''Свети Сав'' у Баточини (у даљем
тексту: Школа).
Члан 2.
У циљу подстицања ученика на постизање што бољих резултата у образовно-васпитном
раду и слободним активностима, Школа награђује и похваљује ученике који постижу
изузетне резултате у:
– реализацији и примени наставног програма,
– успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама,
– организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности,
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– другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе.
Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог
правилника, у складу са Законом.
Члан 3.
Дипломе утврђене овим правилником додељују се ученику Школе на крају школовања у
основној школи ако основно образовање и васпитање стекне према прописаном наставном
плану и програму и у Законом прописаном року.
Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и владању.
Ученику школе додељује се диплома или награда за изузетан општи успех, односно
диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног постигнућа у
било којој области рада Школе.
II ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ
Члан 4.

Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у
учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним
активностима и признање за освојено место на такмичењима које је Школа организовала
или у њима учествовала.
Похвале и награде могу се дати и групи ученика за постигнути колективни успех,
резултате рада и владање.

Члан 5.
Похвале могу бити за:
1) постигнут одличан успех и примерно владање;
2) изузетан општи успех у учењу и примерном владању (диплома „Вук Караџић”);
3) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан успех у
појединим ваннаставним активностима (посебне дипломе);
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4) освојено прво, друго или треће место на школским, републичким и међународним
такмичењима и фестивалима;
5) Ученика генерације;
6) Спортисту генерације.
Похвале из става 1, тач. 2), 5) и 6) овог члана, додељују се ученицима завршног разреда.
Члан 6.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у учењу и понашању у току
наставног периода и саопштава их одељењски старешина пред одељењем и родитељима.
Писмену похвалу одељењског старешине и Одељењског већа ученик добија за остварене
резултате у учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности Школе, на
крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и уписује се у ђачку
књижицу.
Члан 7.

Похвале и награде ученицима, на предлог одељењског старешине и Одељењског већа,
додељује Наставничко веће Школе.

1. Похвале за постигнут одличан успех и примерно владање

Члан 8.
Ученици Школе који на крају наставне године постигну општи успех одличан и примерно
владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.
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2. Диплома „Вук Караџић”

Члан 9.
Диплома „Вук Караџић” додељује се ученику основне школе ако од петог до осмог
разреда на крају сваке школске године:
1) постигне одличан успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом и
примерно владање и
2) ако, поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним
планом и програмом и примерног владања, добије и најмање једну посебну диплому или
једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.
Диплома „Вук Караџић”, изузетно, може да се додели ученику основне школе који из
објективних разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је,
поред залагања, потребна и одговарајућа способност, као што су: музичка култура,
ликовна култура и физичко васпитање.
Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић” може се доделити и једна или више
посебних диплома, под условима утврђеним овим правилником.
Члан 10.
Диплому „Вук Караџић” и посебну диплому додељује Школа ученику на предлог
Одељењског већа.
Наставничко веће Школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене
овим правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим
ученицима се додељује Диплома „Вук Караџић”, а којим посебна диплома.

3. Посебна диплома
Члан 11.
Посебна диплома додељује се ученику школе за наставни предмет који је изучаван
најмање две школске године, ако:
1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске
године;
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2) постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године;
3) добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.
Ако није организовано општинско или градско такмичење из одређеног наставног
предмета, посебна диплома додељује се ученику који, поред услова из тач. 1 и 2 овог
члана, испољи посебну способност и склоност за тај наставни предмет и постигне
потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом
и програмом.
Члан 12.
Ученику школе додељује се посебна диплома за следеће наставне предмете:
1) српски језик;
2) матерњи језик, за ученике припаднике националне мањине;
3) страни језик;
4) историја;
5) географија;
6) биологија;
7) математика,
8) физика,
9) хемија,
10) музичка култура;
11) ликовна култура;
12) физичко васпитање.
Члан 13.
Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић” може се доделити и једна или више
посебних диплома, под условима утврђеним овом правилником.
Члан 14.
Диплома „Вук Караџић” и дипломе за изузетан успех из појединих предмета или наставне
области додељују се ученику јавно.

5

Основна школа „Свети Сава“
Краља Милана Обреновића, број 6
34227 Баточина
Број:02-1263
Датум: 24.12.2018.

Правилник о похваљивању и награђивању
ученика и наставника и начин утврђивања
ђака генерације

4. Похвала за освојено прво, друго или треће место на школским, републичким и
међународним такмичењима и фестивалима

Члан 15.
Похвала за освојено прво, друго или треће место на школским, републичким и
међународним такмичењима и фестивалима, додељује се ученику на крају школске
године, приликом доделе ђачке књижице, односно сведочанства.
За постигнуте резултате ученици се награђују књигом или другим прикладним поклоном у
складу са могућностима школе.
5. Ученик генерације
Члан 16.
Похвала „Ученик генерације” додељује се ученику завршног разреда на крају наставне
године, под условом да је ученик:
1. постигао одличан успех и примерно владање из свих наставних предмета од првог до
завршног разреда;
2. да је у току школовања освојио једно од прва три места на школским, републичким и
међународним такмичењима и фестивалима;
3. да се у току школовања истицао ваннаставним активностима;
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.
Похвала „Ученик генерације” додељује се једном ученику из реда носилаца дипломе „Вук
Караџић“.
Ученика генерације проглашава Наставничко веће на предлог Комисије за избор ђака
генарице.
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Члан 17.
Комисију за избор ђака генерације чине разредне старешине осмих разреда, стручни
сарадник-педагог школе и координатор којег именује директор школе.
Задатак ове комисије је да од потенцијалних кандидата наставничком већу предложи
једног ученика за ученика генерације.
Комисија доноси одлуку већином гласова.
Уколико има више кандидата који испуњавају услове за ученика генерације, комисија ће
кандидате рангирати на основу бодовања постигнућа кандидата, на следећи начин:
БОДОВИ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
-за остварени максимални број поена (40) на завршном испиту - 8 бодоба
-за остварених од 30-40 поена на завршном испиту, број бодова се добија тако што се
остварени број поена на завршном испиту множи са 0,2.
-ако је ученик остварио мање од 30 поена на завршном испиту- 0 бодова
БОДОВИ ЗА ПЛАСМАН НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
- 1. место............3 бода
- 2. место............2 бода
- 3. место............1 бод
БОДОВИ ЗА ПЛАСМАН НА ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ:
- 1. место............5 бодава
- 2. место............4 бода
- 3. место............3 бода
Учешће на окружном: - 2 бода
БОДОВИ ЗА ПЛАСМАН НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ:
- 1. место............10 бодава
- 2. место..............8 бодава
- 3. место..............6 бодава
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Учешће на републичком: - 5 бодава
БОДОВИ ЗА ПЛАСМАН НА МЕЂУНАРДНОМ ТАКМИЧЕЊУ:
- 1. место............20 бодава
- 2. место............16 бодава
- 3. место............12 бодава
Учешће на републичком: - 8 бодава
ПОХВАЛЕ на свим такмичењима и смотрама окружног нивоа............1 бод
ПОХВАЛЕ на свим такмичењима и смотрама републичког нивоа.......2 бода
ПОХВАЛЕ на свим такмичењима и смотрама међунардног нивоа.......3 бода
6. Спортиста генерације
Члан 18.
Похвала „Спортиста генерације” додељује се ученику завршног разреда на крају наставне
године, под условом да ученик:
1) примерну оцену из владање на крају сваке школске године;
2) постигне одличан успех из физичког васпитања на крају сваке школске године;
3) у току школовања постигао резултате на такмичењима;
4) запажене резултате на тестовима способности;
5) учешће и запажене резултате на кросевима;
6) учешће у спортским секцијама школе;
7) да негује и поштоје спорстки и такмичарски дух;
8) да је добар друг;
Члан 19.
За најбољег спортисту вредновање се врши на следећи начин:
-за редовно учешће у спортским секцијама школе:
-збирно од 5. до 8. разреда.............10 бодова
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-успех на Школском такмичењу:
- 1. место............3 бода
- 2. место............2 бода
- 3. место............1 бод
-успех на Општинском такмичењу:
- 1. место............6 бода
- 2. место............4 бода
- 3. место............2 бода
-успех на Окружном такмичењу:
- 1. место............10 бода
- 2. место............6 бода
- 3. место............4 бода
-успех на Међуокружном такмичењу:
- 1. место............12 бода
- 2. место............8 бода
- 3. место............6 бода
-успех на Републичком такмичењу:
- 1. место............20 бода
- 2. место............15 бода
- 3. место............10 бода
-за постигнути успех на одржаним кросевима:
- 1. место............3 бода
- 2. место............2 бода
- 3. место............1 бод
Код бодовања рез ултата на кросевима, бодује се најбољи рез ултат у ток у
једне школске године.
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Члан 20.
За екипне спортове се разликује вредновање.
Уколико је ученик био у стартној позицији и учествовао у успеху екипе осваја
максимални број бодова из претходног члана Правилника.
Уколико је ученик био резерва, улазио у игру повремено и био део успеха, осваја
половину бодова из претходног члана Правилника.
Члан 21.
Квартално (тромесечно) се проглашава по једно одељење од I до IV разреда, од V до VIII
разреда и од I до IV комбинованих одељења, као најбоље, које у односу на друга одељења
има најмањи проценат негативних оцена из свих наставних предмета као и највећу средњу
оцену општег успеха.
Проценат се рачуна тако што се збир укупног броја негативних оцена из свих наставних
предмета подели са укупним бројем ученика у одељењу.У случају истог процента два или
више одељења узима се најнижи проценат негативних оцена из српског језика и
математике.
На крају полугодишта и на крају школске године проглашава се по једно одељење од I до
IV разреда, од V до VIII разреда као најбоље које у односу на друга одељења оствари
највећу средњу оцену општег успеха из свих наставних предмета и свих изборних
предмета који улазе у просек.
Просечна оцена општег успеха се рачуна тако што се збир оцена из наставних и изборних
предмета који улазе у просек подели са бројем предмета.
У случају исте просечне оцене два и више одељења као допунски критеријум узима се
број одличних оцена, па врлодобрих и тако редом до броја довољних ако су сви податци
истоветни.
На крају школске године проглашавају се и два најбоља одељења међу одељењима од I до
IV разреда и од V до VIII разреда са најмањим процентом неоправданих изостанака.
Проценат се добија тако што се збир укупног броја неоправданих изостанака подели са
бројем ученика одељења.
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Члан 22.
Похвале и награде ученицима додељују органи Школе.
Органи школе за додељивање похвала, награда и других признања су:
-одељенски старешина
-одељенско веће
-разредно веће
-наставничко веће
-школски одбор
Одељенски старешина похваљује усмено или писмено.
Писмене похвале свих органа уписују се у ђачку књижицу ученика иматичну књигу.
Похвале које додељује одељенско, разредно, односно наставничко веће могу се израдити
на посебном обрасцу који потписује директор школе (похвалница).
Члан 23.
Похвале и награде ученицима могу додељивати и установе, организације, заједнице,
стручна удружења, као и друга правна и физичка лица.
Критеријуме за доделу похвала и награда из овог члана утврђују установе, организације,
заједнице, стручна удружења, као и друга правна и физичка лица која додељују награду.

Члан 24.
Награде могу бити:
- књиге за одличан успех и примерно владање на крају сваке школске године свим
одличним ученицима и свим ученицима првог разреда који се оцењују описно
- књиге за остварене резултате на организованим такмичењима ученика
- диплома Вук Караџић
- посебне дипломе за остварене резултате у наставном предмету
- диплома ученику генерације
- наградни излет или екскурзија на најбоље одељење од I до VIII разреда
- друге награде у складу са могућностима школе
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IV ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ НАСТАВНИКА

Члан 25.
Наставник се може похвалити на седници Наставничког већа за успешно реализован наставни
процес, огледни час, теоријско предавање или за опште залагање у школи.
На предлог стручног већа, директора или педагога школе, наставник може за Дан школе бити
награђен за изузетно залагање у раду, у редовној настави или раду секције и постигнутим
резултатима прикладном наградом у складу са могућностима и расположивим средствима школе.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
школе.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о похвалама и
наградама ученика и наставника за постигнуте резултате на такмичењима и начин
утврђивања ђака генерације у Основној школи ''Свети Сава'' у Баточини, број: 138. од
22.02.2010. годинe.

Председник Школског одбора
__________________________
Небојша Милосављевић
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Правилник је заведен под деловодним бројем: 02-1263 од 24.12.2018. године,
објављен је на огласној табли Школе дана 25.12.2018. године, а ступио је на снагу дана
08.01.2019. године.

Секретар Школе
_____________________
Јасмина Ђорђевић
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