На основу члана 57. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 28. Статута Гимназије „Свети
Сава“ Пожега, Школски одбор Гимназије „Свети Сава“ Пожега је на седници одржаној
дана, 27.02.2014. године донео:
ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном
раду и слободним активностима, Гимназија „Свети Сава“ Пожега (у даљем тексту Школа)
награђује и похваљује ученике који постижу изузетне резултате у:
 реализацији и примени наставног програма;
 успешном репрезентовању Школе на такмичењима, смотрама и у истраживачком
раду;
 организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности;
 другим облицима рада дефинисаним Годишњим планом рада Школе.
Награде и похвaле додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог
Правилника, а у складу са законом и Статутом Школе.
Овим Правилником утврђују се врсте похвала, награда и диплома за изузетан општи
успех ученика у учењу и владању, и услови и начин доделе ученицима Школе.
Члан 2.
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном
раду и слободним активностима, Школа додељује награде и похвале за:
 појединце;
 групу ученика;
 одељенску заједницу ученика;
 ученичке (клубове) и секције.
Похвале и награде не могу се додељивати ученицима који немају примерно владање
и ученицима којима су у току школске године изрицане васпитне и васпитно –
дисциплинске мере.
II ПОХВАЛЕ
Члан 3.
Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се истичу у
савлађивању појединих наставних области, као и ученицима који постижу изузетне
резултате додељују се похвале.

Похвале додељују: предметни наставник; одељенски старешина; одељенско веће;
директор школе.
Члан 4.
Предметни наставник похваљује ученика за нарочито залагање и постигнут успех у
савлађивању градива из одређеног предмета.
Одељенски старешина похваљује ученика који се истиче у учењу, примерном
владању, редовном похађању наставе и позитивном деловању у колективу.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој иницијативи или на
образложени усмени предлог предметног наставника.

Усмене похвале се саопштавају јавно, кроз књигу обавештења, пред одељењем, свим
разредима, свим запосленима у Школи или пред наставницима и родитељима.
Усмену похвалу ученик добија на крају првог и трећег тромесечја за постигнуте
резултате у учењу и владању у току тромесечја.
Текст похвале одељењски старешина саопштава пред одељењем и на родитељском
састанку.
Писмену похвалу (похвалницу) ученику додељује одељенско веће, на образложени усмени
предлог одељењског старешине или предметног наставника.

Писмену похвалу ученик добија:
1) за постигнут одличан општи успех на крају првог полугодишта;
2) за освојено једно од три прва места на школском такмичењу из наставног
предмета.
Усмене и писмене похвале саопшавају се на ученицима на састанку одељенске
заједнице, на родитељском састанку, путем периодичних информација, преко књиге
обавештења, или приликом пригодних свечаности у школи.
Одељенски старешина добијене усмене и писмене похвале уноси у матичну књигу
ученика.
III НАГРАДЕ
Члан 5.
Награде се додељују ученицима који постигну одличан општи успех на крају
школске године; ученицима који у току школске године не направе ниједан изостанак;
ученицима који постигну прво, друго или треће место на републичким такмичењима,
државним Олимпијадама и такмичењима међународног карактера; и ученицима који су се
истакли својим успешним радом у друштвеним, хуманитарним, слободним и ванаставним
активностима.
Награда се додељује и ученику који је проглашен за Спортисту генерације.
Посебна награда се додељује Ученику генерације.
Награде се могу додељивати и групи ученика или целом одељењу за постугнуте
резултате на такмичењима, у учењу, владању и слично.
Члан 6.
Одлуку о награђивању ученика и о врсти награде доноси Наставничко веће Школе,
на предлог одељенског старешине и уз прибављено мишљење одељенског већа и/или
стручних већа.

Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења, књига, куповина
спортске и друге опреме, плаћене екскурзије, одморa, а у изузетних случајевима и у
новчаним износима.
Средства за награде ученика опредељује Школски одбор, или директор Школе.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори, на основу
критеријума који пропишу својим општим актима.
Награде се ученицима додељују јавно, на пригодним свечаностима у школи, у
присуству родитеља, наставника, гостију и медија.
Податке о добијеним наградама одељенски старешина уноси у матичну књигу
ученика.
Списак награђених ученика објављује се на огласној табли Школе и на њој остаје
најмање 10 дана.
Члан 7.
Ученик може добити следеће награде:
1) књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех;
2) књигу ако у току школске године ако не направи ниједан изостанак;
3) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од школског
такмичења из наставног предмета.
Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школског
такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом може бити награђен и:
1) посебном дипломом, или уверењем;
2) набавком опреме неопходном за учење;
3) бесплатном екскурзијом, летовањем, зимовањем и слично,
4) другим примереним поклоном.
Награда из става 2. овог члана додељује се у складу са могућностима Школе,
донатора или спонзора, а на основу одлуке Наставничког већа.
IV УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 8.
Награда „Ученик генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда под
следећим кумулативно испуњеним 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
односа другарског поверења, 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 у школи, као и према родитељима
других ученика.
Ученика генерације проглашава Наставничко веће на предлог одељенског већа; а
одлука о избору се доноси на основу критеријума и бодовања утврђених у Правилнику о
избору Ученика генерације.
Ученик генерације награђује се књигом.

Ученик генерације, поред награде књигом, може добити и награду у облику
бесплатног летовања, или набавке рачунарске или друге опреме за учење, или у облику
другог примереног поклона, или новчаном наградом, у складу са могућностима Школе,
донатора или спонзора.
Одлука о додели награде „Ученик генерације“ објављује се на огласној табли Школе,
заједно са фотографијом ученика генерације и подацима о његовом животу и раду.
V СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 9.
Награда „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.
Спортисту генерације проглашава Наставничко веће на предлог одељенског већа, по
прибављеном мишљењу Ученичког парламента.
Спортиста генерације награђује се посебном дипломом или књигом, а може се
наградити и куповином спортске опреме или реквизита, у складу са могућностима Школе,
донатора или спонзора.
Одлука о додели награде „Спортиста генерације“ објављује се на огласној табли
Школе.
VI СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ
Члан 10.
Ученицима се додељују и диплома „Вук Караџић“ за изузетан успех у учењу и
владању, и диплома за изузетан успех из појединог предмета, у складу са условима
утврђеним подзаконским актом – Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у
средњим школама („Сл. Гл. РС“ бр. 37/93).
Члан 11.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику завршног разреда, ако почев од првог
разреда до краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих
предмета прописаних наставним планом и програмом, из матурског испита и из владања.
Члан 12.
Диплома за изузетан успех из појединог предмета, додељује се ученику који:
1) постигне одличан успех из одређеног предмета на крају сваке године;
2) освоји прво место на такмичењу из одређеног предмета;
или ако:
1) испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет, и постигне
потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је предвиђено наставним
планом и програмом, ако се за њих не организује републичко такмичење;
2) постигне најмање врло добар општи успех у свим разредима;
3) постигне примерен успех из владања у свим разредима.
Члан 13.
Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ и дипломе за изузетан успех из
појединог предмета покреће Одељенско веће четвртог разреда, и предлаже ученике.

Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове за
додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим се ученицима додељује
диплома „Вук Караџић“, односно диплома за изузетан успех из појединог предмета.
Диплому „Вук Караџић“ и диплому за изузетан успех из појединог предмета,
ученику додељује Наставничко веће.
Члан 14.

Ученик, носилац Вукове дипломе, награђује се књигом.
Ученик, носилац Вукове дипломе, поред награде у облику књиге, може добити и
награду у облику бесплатног летовања, или набавке рачунарске опреме, или у облику
другог примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.
Ученик, носилац дипломе за изузетан успех из појединог предмета, награђује се
књигом.
Одлука о ученицима, носиоцима диплома из члана 10. овог Правилника, објављује се
на огласној табли Школе.
VII ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 15.
Наставника усмено може похвалити директор Школе.
Наставник се може похвалити на седници Наставничког већа за успешно реализован
наставни процес, огледин час, теоријско предавање или за опште залагање у раду школе.
На предлог Стручног већа или директора Школе, наставник може бити награђен за
изузетно залaгање у раду у редовној настави или у раду секције новчаном накнадом у
складу са Колективним уговором Школе, највише до 30 % од висине основне зараде, и то
из сопствених прихода Школе.
Додељивање награда из става 3. овог члана врши се у складу са расположивим
средтвима школе.
Награде се додељују наставницима јавно, на пригодним свечаностима у Школи.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА“ ПОЖЕГА
Број: __________
Датум: 27.02.2014
Пожега
Председник Школског одбора
__________________________

Правилник је заведен под деловодним бр. 107 од 27.02.2014. године, објављен на
огласној табли Школе дана 28.02.2014. године, а ступио на снагу 8.3.2014. године.

Секретар Школе
_________________________
Александра Бонџулић

