На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон) и члана 33. став 1. тачка 1)
Статута ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац, у складу са Законом о основном образовању и
васпитању («Сл. Гласник РС» бр. 55/2013,101/2017) Школски одбор је на седници
одржаној дана 19.07.2018. донео следећи

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА
И ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“ ЛЕСКОВАЦ
- Пречишћен текст (1217/2013, 389/2018, 778/2018)
Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником се уређују врсте похвала и награда; успех због кога се похвале
и награде додељују; време додељивања: органи школе који доносе одлуку о додељивању
похвала и награда; поступак за доношење одлуке о додељивању, као и остала питања
везана за рад органа у вези с додељивањем похвала, награда и других признања.

Похвале и награде
Члан 2.
Ученици који се посебно истичу радом у извршавању својих обавеза утврђених
законом и општим актима школе, а нарочиту у учењу и владању, у циљу подстицања на
још боље резултате, могу бити похвањени и награђени.
Похвале и награде додељују се кад њихова примена осигурава развој позитивних
особина ученика, кад мотивишу ученике и развијају жељу код њих за бољим резултатима.
Оцењивање успеха и рада ученика у појединим облицима образовно-васпитног
рада врши се додељивањем посебних признања у виду диплома, похвала, награда,
пехара и слично.
Члан 3.
Похвале и награде ученицима додељују органи школе на крају другог полугодишта
сваке школске године.

Услови за додељивање похвала и награда
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.
Похвале могу бити за:
1) одличан успех и примерно владање;
2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за изузетан
успех у појединим ваннаставним активностима;
3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;
4) "Ученика генерације";
5) "Спортисту генерације".
Похвале из става 1. тач. 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда

Врсте похвала и награда
Члан 5.
Похвале се додељују на крају наставне године и могу бити писмене и усмене.
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, 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 раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и јавној
делатности школе, на крају класификационих периода или на крају првог полугодишта и
уписују се у ђачку књижицу.
Члан 6.
Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу
и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признања за освојено место
на такмичењима које је школа организовала или у њима учествовала.
Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења и књига.
Награде се могу додељивати појединим ученицима или групи ученика, као и
одељенској заједници, на крају наставне године.
Награде додељује наставничко веће, на предлог стручних органа.
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, летовања, одморе, куповину спортске опреме, реквизита и
слично.
Предлог за доделу награда и похвала даје одељењски старешина на основу
мишљења одељењског већа, или стручног актива.
Органи за додељивање похвала и награда
Члан 7.
Органи школе за додељивање похвала и награда јесу:
1. предметни наставник односно разредни старешина
2. одељењско веће
3. разредно веће
4. наставничко веће
Похвале се додељују на предлог наставника, органа школе односно ученичког
парламента.
Писмене похвале свих органа уписују се у ђачку књижицу и матичну књигу.
Члан 8.
Похвале које додељује разредни наставник, односно одељењски старешина јавно
се саопштавају пред ученицима тог одељења, а похвале које додељује одељњско веће
саопштавају се пред ученицима и наставницима тог одељења, тог разреда.
Похвале наставничког већа саопштавају се јавно пред свим ученицима и
наставницима школе.

Избор и проглашење ученика генерације
Члан 9.
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
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 школе, као и према родитељима других
ученика.
Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени.
Похвала се додељује једном ученику.
Ученика генерације проглашава наставничко веће, на основу листе предложених
кандидата коју сачињава Комисија за избор ученика генерације.
За ученика генерације може бити изабран и ученик завршног разреда који није
похађао све разреде у ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац.

Члан 10.
Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су:
1. успех у учењу и владању током основног образовања
2. успех на такмичењима из наставних предмета
3. успех на спортским такмичењима, смотрама, конкурсима и изложбама
4. активности и доприноси у раду школских секција
5. рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента
6. похађање паралелне школе (музичка)
Члан 11.
Елементи наведени у члану 10. овог Правилника бодују се на следећи начин:
1.
Успех у учењу и владању
- Сваки разред завршен без иједног неоправданог изостанка ............ 2 бода
- Сваки разред завршен са мање од 5 неоправданих изостанака ...... 1 бод
- Вукова диплома .....................................................................................10 бодова
- Посебна диплома (за сваку диплому) .................................................. 1 бод
2.
Успех на такмичењима из наставних предмета
Бодују се такмичења предвиђена Календаром такмичења и смотри ученика
основних школа који доноси Министарство просвете Републике Србије.
Бодује се највише освојено место на одређеном такмичењу у сваком разреду из
сваког предмета.
Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада
1/3 бодова предвиђених за дато место и ранг такмичења.
Ученик који учествује у више спортских дисциплина бодује се дисциплина у којој је
ученик остварио најбољи резултат.
Ниво такмичења
Општинско
Окружно
Републичко
Међународно

I место
3 бода
4 бодова
10 бодова
12 бодова

II место
2 бода
3 бода
8 бодова
10 бодова

III место
1 бод
2 бода
6 бодова
8 бодова

3.
Успех на смотрама и међународним такмичењима из Календара
Бодовање смотри и међународних такмичења из Календара које је прописло
Министарство просвете науке и технолошког развоја – бодује се ранг и то:
- општинско - 1 бод,
- окружно - 2 бода,
- републичко - 3 бода и
- међународно - 4 бода.
4.
Активности и доприноси у раду школских секција
Бодује се активно учешће у раду секција предвиђених Годишњим планом рада
школе и то:
- по 2 бода за сваку секцију, с тим што укупан број бодова добијених по овом основу
не може бити већи од 20.
5.
Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента
- За сваку годину руковођења одељењском заједницом ........................... 1 бод
- За сваку годину у рада у председништву одељењске заједнице ........... 0,5 бода
- За сваку годину руковођења Ученичким парламентом ... ........................ 1 бод
- За сваку годину чланства у Ученичком парламенту ................................. 0,5 бода
По овом основу кандидат може добити највише 5 бодова.
6.
Похађање паралелне школе
- За сваки завршени разред паралелне школе .................... ........................ 1 бод

7.
Гласови ученика осмог разреда
Ученици осмих разреда гласају за „Ученика генерације“, с тим што не могу гласати
за кандидата из свог одељења. Гласање је тајно. Бодови које кандидат добија су следећи:
- први по броју гласова - 3 бода,
- други по броју гласова - 2 бода
- трећи по броју гласова - 1 бод.
Члан 12.
Поступак избора Ученика генерације спроводи Комисија коју именује Наставничко
веће, а коју чине: директор школе, педагог или психолог школе, по један наставник
разредне наставе и један наставник предметне наставе.
У Комисији не могу бити наставници који су били или су тренутно одељењске
старешине предложеним кандидатима.
Задатак Комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од стране
одељењског већа, према критеријумима из овог Правилника, а на основу расположиве
документације коју доставља одељењски старешина.
Члан 13.
Комисија доставља листу предложених кандидата наставничком већу.
Наставничко веће проглашава за Ученика генерације оног кандидата који у укупном
збиру има највећи број бодова.
Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, Наставничко веће тајним
гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за Ученика генерације.
Члан 14.
Поступак избора Ученика генерације ( формирање комисије, предлагање
кандидата, прикупљање документације) мора отпочети најкасније 30 дана пре краја
наставне године за ученике осмог разреда.

Завршне одредбе
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
школе.
Правилник објављен на огласној табли Школе дана 20.07.2018. године.

У Лесковцу

Председник Школског одбора
Светозар Митић с.р.

