На основу члана 119.став 1.тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања( „Сл.гласник РС 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) (даље Закон) и члана
53.став 1.тачка 1) Статута ОШ“Мирослав Антић“, Школски одбор на седници одржаној дана
05.11. 2020.године донео је
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА И ДИПЛОМАМА УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "МИРОСЛАВ АНТИЋ"
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о похвалама, наградама и дипломама ученика уређују се врсте похвала, награда
диплома које се могу доделити ученицима школе, услови и критеријуми за додељивање истих, покретање
иницијативе и надлежност органа школе за доношење одлуке.
Члан 2.
Дипломе 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.
Члан 3.
У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно диплому за
изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појединих наставних области или предмета.
II ВРСТЕ ПОХВАЛА, НАГРАДА И ДИПЛОМА
Члан 4.
Ученик може добити следеће врсте похвала и диплома:
 за одличан успех и примерно владање;
 за постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за постигнут
изузетан успех у појединим ваннаставним активностима (посебне дипломе);
 похвала „Спортиста генерације“;
 похвала „Ученик генерације“;
 диплома „Вук Караџић“.
Похвала за одличан успех и примерно владање се додељује на крају наставне године.
Посебне дипломе, похвале „Спортиста генерације“, „Ученик генерације“ и диплома „Вук Караџић“
се додељују ученику завршног разреда.
Члан 5.
Ученик се похваљује писмено на крају наставне године за постигнут одличан успех и примерно
владање из свих наставних предмета. На крају 4. и 8. разреда ученици са одличним општим успехом
добијају школску диплому, а ученици са одличним оценама из свих предмета добијају школску диплому и
књигу на поклон, у складу са могућностима школе.
Одељењски старешина може писмено похвалити ученика за освојено 1, 2. и 3. место на општинском
и вишем рангу такмичења у појединачној конкуренцији и то на предлог предметног наставника.
Одељењски старешина може писмено похвалити ученика за учешће у некој од манифестација које
нису под покровитељством Министарства надлежног за питања просвете (у даљем тексту Министарство).
На предлог руководиоца секције одељењски старешина може писмено похвалити ученика за
посебно залагање у раду секције.

Члан 6.
Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда под условима:
1) да је носилац Вукове дипломе
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.
Члан 7.
Похвале „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“ могу бити додељене само по једном
ученику у свакој од категорија.
Школа, у складу са могућностима поклања овим изузетним ученицима поклон у виду
енциклопедије, дидактичког средства, путовања....
Члан 8.
Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи прописана је диплома „Вук
Караџић“ као и диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета прописаног правилником
(посебна диплома).
Члан 9.
Диплома „Вук Караџић“ и Посебна диплома за наставни предмет се додељује ученику у складу са
правилником који доноси министар.
III ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОХВАЛА И НАГРАДА УЧЕНИКА
Члан 10.
Иницијатива за доделу похвала и награда ученика може потећи од:


одељенске заједнице ученика;



предметног наставника;



разредног наставника;



одељењског старешине;



Одељењског већа



Наставничког већа и



руководиоца секције.
Члан 11.

Предлог за доделу похвала односно награда ученика или групе ученика претходно се износи на
одељењске заједнице ученика, које се изјашњавају о предлогу.
Члан 12.
Директор школе именује комисију од три члана која утврђује да ли предложени ученици
испуњавају услове утврђене овим правилником за додељивање одговарајуће похвале.
Предлог за доделу похвале, односно награде ученику доставља се Комисији на разматрање и
одлучивање заједно са мишљењем одељењске заједнице.
Члан 13.
Поступак доделе похвала „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“, мора започети најкасније
7 дана пре завршетка наставне године осмог разреда. Процедуру спроводи Комисија коју именује директор,
а чине је: стручни сарадник и по један наставник разредне и предметне наставе, а који нису чланови

Одељењског већа 4. или 8. разреда. Након бодовања предложених кандидата, према критеријумима из овог
правилника, а на основу приложене документације, прави се ранг листа.
Кандидат који има највећи број бодова из свих процењиваних области ће добити похвалу „Ученик
генерације“.
Кандидат који има највећи број бодова из области спорта и испуњава критеријуме за Спортисту
генерације ће добити похвалу „Спортиста генерације“.

IV УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОХВАЛЕ
„УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“
Члан 14.
Критеријуми за додељивање похвале „Ученик генерације“ су:
1. да је носилац Вукове дипломе
2. постигнут успех на такмичењима у организацији надлежног министарства за питања
просвете из наставних предмета за сваку школску годину – према табели бр.1

8
6
4

Број бодова
15
22
12
18
8
15
4
9

*НАПОМЕНА: Бодују се резултати које је ученик остварио од 5. до 8. разреда
Бодује се само један, најбољи пласман по предмету за сваку школску годину.
3. успех на такмичењима, смотрама, конкурсима, изложбама у организацији спортских,
културних, научних и других институција, подржаних од стране Министарства или локалне
самоуправе, као и такмичења међународног карактера у земљи и иностранству у организацији
других институција – према табели бр.2
ниво такмичења
пласман / награда
1.
2.
3.
члан
репрезентације /
учешће

републичко / државно
појединачно
екипно
7
5
5
3
3
2
2

1

међународно
појединачно
екипно
9
7
7
5
5
4
4

*НАПОМЕНА: Бодују се резултати које је ученик остварио од 5. до 8. разреда.
Бодује се само један, најбољи пласман за сваку школску годину.
*успех ученика се доказује потврдом клуба, савеза, организације,институције.....
Бодовање

2

међународно

окружно/градско

1.
2.
3.
учешће

општинскоо

40
35
30
20

освојено
место

екипно
међународно

10
8
5

Број бодова
20
30
15
25
10
15
5
10

републичко/
државно

окружно/градско

1.
2.
3.
учешће

општинско

освојено
место

појединачно

републичко/
државно

ниво
такмичења

30
25
20
15

4. учешће у оквиру интерног и екстерног маркетинга школе, ваннаставним активностима,
културној и јавној делатности школе, представљању школе у сарадњи са другим установама,
институцијама и организацијама: 1 бод за сваку школску годину од 5. до 8. разреда.
5. рад у оквиру одељењске заједнице
Чланови одељњске заједнице се путем анонимне анкете, заокружујући ДА или НЕ, изјашњавају
на основу критеријума:
а) одговорност према себи и колективу, свестраност, прихваћеност,
б) поштовање одраслих, вршњака и млађих у школи, поштовање школских правила,
в) спремност да пружи помоћ друговима, алтруиста - ненасилан.
Бодови се додељују на следећи начин:
- уколико се више од 80% ученика изјаснило са ДА на сва три питања: 2 бода
- уколико се 50 - 79% ученика изјаснило са ДА на сва три питања: 1 бод
- уколико се мање од 49% ученика изјаснило са ДА на сва три питања: без бодова
6. рад у оквиру Ученичког парламента
Чланови Ученичког парламента се путем анонимне анкете, заокружујући ДА или НЕ,
изјашњавају да ли је предложени ученик активан члан Ученичког парламента ( редован учесник свих
акција и других активности које спроводи Ученички парламент)
Бодови се додељују на следећи начин:
- уколико се више од 80% ученика изјаснило са ДА: 2 бода
- уколико се 50 - 79% ученика изјаснило са ДА: 1 бод
- уколико се мање од 49% ученика изјаснило са ДА: без бодова
7. мишљење Одељењског већа о личности и култури понашања ученика који су предложени:
Чланови Одељњског већа се путем анонимне анкете, заокружујући ДА или НЕ, изјашњавају на
основу критеријума:
а) одговорност према себи и колективу, свестраност, прихваћеност,
б) поштовање одраслих, вршњака и млађих у школи, поштовање школских правила,
в) спремност да пружи помоћ друговима, алтруиста - ненасилан.
Бодови се додељују на следећи начин:
- уколико се више од 80% ученика изјаснило са ДА на сва три питања:2 бода
- уколико се 50 - 79% ученика изјаснило са ДА на сва три питања: 1 бод
- уколико се мање од 49% ученика изјаснило са ДА на сва три питања: без бодова
8. упоредно похађање музичке и балетске школе: 2 бода за сваку завршену годину.

V УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОХВАЛЕ
„СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ“
Члан 15.
Критеријуми за додељивање похвале „Спортиста генерације“ су:

1. успех у учењу и владању у току школовања:
Најмање врло добар општи успех у свим разредима, као и примерно владање на крају школске
године.
2. успех на такмичењима из области физичког васпитања* – према табелама из члана 14,
тачка 2. и тачка 3. овог правилника.
3. освојена најмање једна посебна диплома из области физичког васпитања *
*напомена: назив предмета у складу са наставним планом и програмом/програм наставе и
учења
Члан 16.
Дипломе „Вук Караџић", похвале „Ученик генерације“, „Спортиста генерације“ и посебну диплому
додељује школа ученику на предлог Наставничког већа.
Члан 17.
Носиоцима дипломе "Вук Караџић", похвала „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“ школа
додељује награду.
Ученици који освоје 1, 2. или 3. место на окружном, републичком/државном или међународном
такмичењу јавно се похваљују и награђују књигом, у складу са могућностима школе.
Додељивање награда из става 1. овог члана врши се у складу са расположивим средствима школе.
Ученицима награде могу додељивати и спонзори и донатори.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о похвалама,наградама и
дипломама ученика ОШ“Мирослав Антић“ бр.97 од 31.01.2019.године
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА:
Снежана Ивковић
Дел.бр.903
Објављено на огласној табли 06.11. 2020. године
Ступа на снагу 14.11. 2020. године
Зорка Перић, секретар школе

