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На основу члана  57. став 1 тачка 1)  Закона о основама система образовања и 

васпитања(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) , члана 45. Став 2 

Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласникРС“ бр. 55/13) и 

члана 44 став 1 тачка 1) Статута Гимназије и економске школе „ Бранко 

Радичевић“, Школски одбор на седници одржаној 30.01.2014.  године доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ И 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ  „ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ КОВИН 

 

Опште одредбе 

Члан 1 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Гимназији  и 

економској  школи  „ Бранко Радичевић“ Ковин ( даље: Школа) прописују се: 

1. Врсте награда и похвала; 

2. Поступак додељивања награда и похвала. 

Члан 2 

У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном раду и 

слободним активностима Школа награђује и похваљује  ученике, групу ученика, ученичке 

секције и клубове и одељенске заједнице ученика који постижу изузетне резултате у: 

    1. Реализацији и примени наставног програма; 

    2. Успешном презентовању Школе на такмичењима и смотрама; 

    3. Организацији друштвено корисних, хуманитарних и слободних активности; 
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   4. Другим облицима рада дефинисаним Програмом рада Школе. 

 

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,  разредни старешина и директор школе. 

Члан 4 

Предметни наставник похваљује ученика за нарочито залагање и постигнут одличан  

успех из одређеног предмета, укључујући и освојено прво, друго или треће место на 

школским такмичењима. 

Разредни старешина похваљује ученика који се истиче у учењу, владању, редовном 

похађању наставе и позитивним деловањем у одељенској заједници. 

Директор школе похваљује ученике, одељенске заједнице и  школске организације на 

основу постигнућа у учењу, владању, школским акцијама, такмичењима и другим 

активностима у току школске године.  

Члан 5 

Похвале могу бити усмене и писмене и саопштавају се ученицима на састанку одељенске 

заједнице, на родитељском састанку, преко књиге обавештења или приликом пригодних 

свечаности у школи.  

Усмене похвале се саопштавају за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току 

наставног периода.  
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Писмену похвалу ученици добијају на крају школске године за наведено у члану 4 .  

Писмена похвала се уручује у виду похвалнице. Писмену похвалу уручује разредни 

старешина и уписује је у матичну књигу и дневник евиденције о раду.  

                                                           Члан 6 

Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за такмичење и то: 

1 дан за општинско такмичење 

1 дана за окружно такмичење  

1 дана за међуокружно такмичење 

1 дана за покрајинско такмичење 

2 дана за републичко такмичење 

3 дана за државну Олимпијаду 

 

Специјалне дипломе 

Члан 7 

За изузетан успех из свих наставних предмета, као и за вансеријска постигнућа за 

поједине наставне области у току четворогодишњег школовања, ученицима се додељују 

специјалне дипломе у складу са Законом о средњој школи и припадајућим подзаконским 

актима ( Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама- 

„Службени гласник РС“ бр. 37 од 26. 05. 1993.). 

Предлоге за доделу специјалних диплома и дипломе „ Вук Караџић“ дају разредни 

старешина и преметни професори Наставничком већу које утврђује да ли ученици 

испуњавају услове за доделу диплома и  доноси одлуку о томе који ученици добијају 

дипломе  „Вук Караџић“ и специјалне дипломе.  
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Награде 

Члан 8 

У току наставне године награде се додељују на дан прославе школске славе Светог Саве и 

то: 

1. најбољим  ученицима (ученицима који се истичу својим радом и понашањем )  

из сваког одељења у школи( по један ученик из одељења).Предлог за награду 

даје одељенски старешина  одељенском већу свога разреда а преседници 

одељенских већа листу са предложеним ученицима дају Наставничком већу на 

усвајање.   

2.  награда најбољим одељењима и то: по једно одељење гимназијских смерова и 

једно одељење економског образовног профила. Предлог награде дају 

председници одељенских  већа а разматра их и одлучује Наставничко веће 

Школе. Награда се додељује одељењима које показују најбоље резултате у 

учењу и владању у току школске године. 

Члан 9 

На крају наставне године награде се додељују: 

 свим носиоцима дипломе „Вук Караџић“; 

  ученицима који су се истакли својим резултатима на републичким такмичењима 

(прво, друго или треће место), државним Олимпијадама и такмичењима и 

смотрама међународног карактера; 

 Ученицима који су се истакли својим четворогодишњним радом у друштвеним, 

хуманитарним, слободним активностима и другим облицима рада дефинисаних 

Програмом рада Школе. 

Ученик који је добио похвалу из члана 4 може да буде награђен, у складу са одлуком 

Наставничког већа. 
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Ученике за награђивање могу да предложе разредне старешине, предметни наставници, 

ђачки парламент и директор школе. Наставничко веће   разматра дате предлоге и доноси 

одлуку о томе који ће ученици добити награде.  

Члан 10 

Посебне награде се додељују на крају наставне године  ученицима генерације и то: 

Ученик генерације гимназијских смерова и ученик генерације економских образовних 

профила. 

Члан 11 

Награде из члана 9 овог Правилника додељују се на основу општег успеха и владања 

ученика, успеха ученика на такмичењима и смотрама и других показатеља на основу којих 

се израчунава индивидуални рејтинг за сваког предложеног ученика. 

Члан 12 

Поступак предлагања кандидата за избор ученика генерације: 

Писани предлог за ученика генерације подноси  одељенски старешина уз сагласност 

одељенског већа. 

Писани предлог могу поднети и предметни наставници завршног разреда, стручне службе 

школе,  ђачки парламент и директор школе. Предлози се разматрају на одељенском већу 

завршног разреда након чега је одељенски старешина обавезан да писмене предлоге 

заједно са доказима о освојеним наградама достави комисији за бодовање. 

Рок за подношење предлога за избор ученика генерације је 31.05. текуће школске године. 

Члан 13 

Комисију за бодовање предлога ученика за избор ученика генерације именује директор 

Школе.  

Комисија има 5  чланова, а чине је : психолог, три наставника и представник ученичког 

парламента.  
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Члан комисије не може бити одељенски старешина завршног разреда нити члан ученичког 

парламента који је кандидат за избор ученика генерације. 

Комисија о свом раду сачињава записник. 

 

Члан 14 

 Одлуку о избору ученика генерације доноси Наставничко веће. 

Комисија за бодовање доставља Наставничком већу ранг листе.Наставничко веће  

разматра ранг листу и  узимајући у обзир и укупан утисак о ученику на основу његовог 

друштвеног ангажовања као и односа према другим ученицима и наставницима доноси 

одлуку.  Уколико ученици имају исти број бодова гласањем се бирају ученици генерације. 

Ову награду освајају ученици  који имају највећи број гласова ( један из гимназијских 

смерова и један из екомномских образових профила). 

Члан 15 

Начин вредновања за  утврђивање награде Ученик генерације су: 

1. Општи успех ученика 

Рачуна се тако што се укупан збир просечних оцена из сведочанства подели са 

коефицијентом 4 а добијени број помножи са 20. Максималан број бодова је 100. 

2. Успеси на такмичењима и смотрама ( Резултати на такмичењима и смотрама по 

програму  Министарства образовања ) 

Бодовање се врши на следећи начин: 
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Ниво такмичења 1. место 2. место 3. место 

Општинско 

такмичење 

3 2 1 

Окружно такмичење 4 3 2 

Међуокружно 

такмичење  

5 4 3 

Покрајинско 

такмичење 

6 5 4 

Републичко 

такмичење 

16 12 10 

Међународно 

такмичење 

20 17 15 

 

У случају да се бодује ученик који је учествовао на екипном такмичењу, истом припада 

50% бодова из горње табеле.  

 

3.Ангажман у слободним активностима 

Ваннаставне активности школског нивоа                   0.5 бода 

Ваннаставне активности општинског нивоа               1 бод 

Ваннаставне активности окружног нивоа                   1.5 бода 

Ваннаставне активности међуокружног нивоа           2 бода 

Ваннаставне активности покрајинског  нивоа             2.5 бода 

Ваннаставне активности међународног нивоа           3  бода 
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Вођење школског парламента                                      1 бод 

3. Резултати у слободним активностима ( овде се бодују такмичења која нису у 

програму министарства) 

4. Ваннаставне активности школског нивоа              1 бод 

5. Ваннаставне активности општинског нивоа           2 бод 

6. Ваннаставне активности окружног нивоа              3 бода 

7. Ваннаставне активности покрајинског  нивоа          4 бода 

8. Ваннаставне активности међународног нивоа        5  бода 

9.  Остала ваннаставна постигнућа                                2 бода 

 

Додела награда 

 

Члан 16 

Ученици могу бити награђени: 

 Дипломама; 

 Књигама, спортским реквизитима ; 

 Путовањима, екскурзијама, наменским посетама, излетима; 

 Новчаним и другим наградама. 

 

 

Члан 17 
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Кандитат за ученика генерације незадовољан одлуком о избору донетом од стране 

Наставничког већа може поднети приговор Школском одбору у року од три дана од дана 

достављања одлуке. Школски одбор о приговору кандидата на одлуку Наставничког већа 

одлучује најкасније до 20.06. текуће школске године. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 18 

Евиденција о бодовању за сваког ученика чува се у школи до завршетка школовања истог. 

Члан 19 

Поступак за измене и допуне овог правилника може покренути најмање 5 наставника, 

стручни актив, одељенско веће, Наставничко веће, директор школе и ђачки парламент. 

 

Члан 20 

 

Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли школе. 

 

Председник Школског одбора 

__________________________ 

 

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана 04.02.2014. године. 

Правилник ступио је на снагу дана ________.године. 
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