На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр. 88/2017- даље: Закон), члана 66. Закона о основном образовању и васпитању
("Сл. гласник РС",бр.101/2017) и члана 31.Статута школе бр.01-189/1 од 27.2.2018.г. Школски
одбор Основне школе „Андра Савчић“ у Ваљеву је на седници одржаној дана 30.03.2018.
године донео

П Р А В И Л Н И К
О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АНДРА САВЧИЋ“ У ВАЉЕВУ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном
раду и слободним активностима, Основна школа „Андра Савчић“ у Ваљеву ( у даљем
тексту: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;
другим облицима рада дефинисаним Годишњим планом рада школе.
Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог
Правилника а у складу са Законом о основном образовању и васпитању ,Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у
основној школи.
Члан 2.
Овим Правилником се утврђују:
1.Врсте награда и похвала;
2.поступак додељивања награда и похвала.
Члан 3.
Школа додељује награде и похвале за:
1.појединце
2.групу ученика
3.одељенску заједницу ученика
4.ученичке клубове и секције.
ДИПЛОМА „ВУК КАРАЏИЋ“
Члан 4.
Додељује се ученику на крају школовања ако основно образовање и васпитање стекне
према прописаном наставном плану и програму и у законом прописаном року.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику:
1)ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан успех из
свих предмета прописних наставним планом и програмом и примерно владање; и
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2)ако поред постигнутог одличног успеха из свих предмета прописаних наставним планом и
програмом и примерног владања добије најмање једну посебну диплому или једну од прве
три награде на општинском или градском такмичењу.
Члан 5.
Диплома „Вук Караџић“ изузетно, може се доделити ученику који из објективних
разлога не постигне одличан успех у свим разредима из предмета за које је поред залагања
потребна и одговарајућа способност као:музичка култура, ликовна култура и физичко
васпитање.
Члан 6.
Диплома „Вук Караџић“ се додељује на предлог Наставничког већа.
Поступак за доделу дипломе покреће Одељенско веће школе.
Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове
утврђене овим правилником за додељивање дипломе и доноси одлуку којим се ученицима
додељује диплома „Вук Караџић“
ПОСЕБНА ДИПЛОМА
Члан 7.
Посебна диплома се додељује на крају школовања ако основно образовање и
васпитање стекне према прописаном наставном плану и програму и у законом прописаном
року.
Члан 8.
Посебна диплома додељује се ученику 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,
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 се додељује 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 9.
Ученику се додељује 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;
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10)музичка култура;
11)ликовна култура;
12)физичко васпитање;
13)техничко образовање;
Члан 10.
Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове
утврђене овим правилником за додељивање посебне дипломе и доноси одлуку којим се
ученицима додељује посебна диплома.
Поступак за доделу диплома покреће одељенско веће школе.
ДИПЛОМА ЗА ОДЛИЧАН УСПЕХ
Члан 11
Диплома се додељује за одличан успех и примерно владање свим одличним
ученицима за успешно савлађивање наставног плана и програма.
Предлог за награду формулише одељенски старешина.
О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.
ОСТАЛЕ ДИПЛОМЕ
Члан 12.
Дипломе се додељују и ученицима који се истичу својим резултатима на републичким
такмичењима и смотрама.
Предлог за награде формулишу председници актива за поједине наставне области на
основу постигнутих резултата у текућој школској години.
О предлогу се изјашњава Наставничко веће.
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 13
Посебна награда додељује се најуспешнијем ученик генерације школе за
осмогодишњи успех у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима и другим
облицима рада у школи.
Предлог за „ученика генерације школе „ формулише одељенски старешина на основу
броја бодова оствареног на основу «рејтинг-листе» која изражава успешност ученика у
учењу, такмичењима, смотрама и слободним активностима.

Члан 14.
Критеријуми за вредновање укупних резултата ученика на основу којих се формира
„рејтинг-листа“ су:
општи успех ученика
успеси на такмичењима и смотрама
добијена посебна диплома из предмета из којег се не организује такмичење
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Члан 15.
Број бодова за општи успех ученика израчунава се тако што се просек општег успеха
за пети, шести, седми и осми разред помножи са бројем 2.
За сваку добијену посебну диплому из предмета из ког се не организује такмичење
ученик добија по 1 бод.
Члан 16.
Број бодова за резултате на такмичењима и смотрама израчунава се на основу табеле
која је саставни део овог правилника.
Ученику се бодови сабирају почев од првог разреда тј. почев од разреда од којег се
организује општинско такмичење.
Уколико је ученик члан екипе која је на такмичењу освојила неко од места датих у
табели, ученику припада половина бодова намењених за дато место.
Члан 17.
Уколико два или више ученика имају једнак рејтинг тј. исти број бодова, предност ће
имати ученик који је више разреда завршио у ОШ „Андра Савчић“ Ваљево.Уколико и после
овога ученици буду изједначени, предност ће имати ученика са бољим постигнућем са
такмичења.
Члан 18.
Награда за најуспешнијег ученика генарације школе додељује се ученику који је
задња четири разреда завршио у овој школи и који је на основу бодова остварених на
рејтинг-листи остварио најбољи резултат.
Наставничко веће проглашава најуспешнијег ученика генерације школе.
Члан 19.
За изузетна колективна и појединачна постигнућа у разним акцијама које нису
дефинисане претходним члановима овог Правилника директор школе може похвалити
ученике, групе ученика, одељенске заједнице.
ДОДЕЛА НАГРАДА
Члан 20.
Награде ученицима додељује Наставничко веће и директор школе.
Ученици могу бити награђени:
-дипломама
-књигама
Врсту награде за “Ученика генерације“одређује Наставничко веће.
Члан 21.
Награде се додељују ученицима јавно на завршној школској свечаности у присуству
ученика, наставника, родитеља, гостију и медија.
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Члан 22.
Податке о добијеним наградама разредни старешина уноси у матичну књигу ученика.
ПОХВАЛЕ
Члан 23.
Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се истичу у
савлађивању појединих наставних области, као и ученици који постижу изузетне резултате
додељују се похвале.
Похвале додељују:предметни наставник, разредни старешина, одељенско веће,
директор школе.
Члан 24.
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.
Одељенско веће писмено похваљује ученика који се посебно залаже за успех одељења
и у пружању помоћи ученицима који теже савлађују поједине наставне области.
Директор школе похваљује ученике, групе ученика, одељенске заједнице на основу
постигнућа у учењу, владању, школским акцијама, такмичењима и другим активностима у
току године.
Члан 25.
Похвале могу бити усмене и писмене и саопштавају се ученицима на састанку
одељенске заједнице, родитељском састанку, путем периодичних информација, преко књиге
обавештења или приликом пригодних свечаности у Школи.
О добијеним похвалама одељенски старешина води евиденцију са напоменом:због
чега, од ког органа и када је ученик похваљен.
Члан 26.
Писмена похвала се издаје ученику у виду плакете или похвалнице.
Писмене похвалнице ученику уручује одељенски старешина.
Податке о добијеној писменој похвали ученика, одељенски старешина уноси у
матичну књигу ученика.
Члан 27.
Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за текмичење и смотру и то:
-1 дан за општинско такмичење,
-2 дана за окружно такмичење,
-5 дана за републичко такмичење,
-7 дана за међународно такмичење
Право на ослобађање ученик остварује пласманом на претходном такмичењу.
Право на ослобађање се користи искључиво у функцији припреме за такмичење.

5

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Поступак за измене и допуне овог Правилника може покренути:Стручни актив,
Одељенско веће, Наставничко веће и директор школе.
Члан29.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе пошто га претходно усвоји Школски одбор.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник награђивању и
похваљивању ученика ОШ „Андра Савчић“ бр.01-236/3 од 4.6.2015.године.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
______________________________
Жељка Видић
Овај Правилник је заведен под деловодним бројем 01-307/2 од 30.03.2018.године
објављен на огласној табли школе дана 2.4.2018.године а ступио на снагу дана
10.04.2018.године.
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
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ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА
(изражена у бодовима)

ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕСМОТРА

учешће на
такмичењусмотри

ОКРУЖНО
ТАКМИЧЕЊЕСМОТРА

МЕЂУОКРУЖНО
ТАКМИЧЕЊЕСМОТРА

РЕПУБЛИЧКО
ТАКМИЧЕЊЕСМОТРА

МЕЂУНАРОДНА
ТАКМИЧЕЊАСМОТРЕ

2

4

8

25

50

4

8

15

40

100

6

12

25

80

160

освојено
друго место

8

16

35

120

220

освојено
прво место

12

25

50

150

300

Похвала
(ранг 4. и
5. место)
освојено
треће место
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РЕЈТИНГ ЛИСТА УЧЕНИКА
ученик

одељења

1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
ПРОСЕК УСПЕХА x 2 V разред VI разред VII разредVIII разред УКУПНО БОДОВА
( од V-VIII )

2. УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА
РАНГ ТАКМИЧЕЊА

БОДОВИ
I

II

III

ПО

IV

V

РАЗРЕДИМА
VI

VII

VIII

ОПШТИНСКО
ОКРУЖНО
МЕЂУОКРУЖНО
РЕПУБЛИЧКО
МЕЂУНАРОДНО
УКУПНО:

3. ДОБИЈЕНА ПОСЕБНА ДИПЛОМА ИЗ ПРЕДМЕТА ИЗ КОГ
СЕ НЕ ОРГАНИЗУЈЕ ТАКМИЧЕЊЕ

За св аки предмет по 1 бод Б Р О Ј

НАЗИВ ПРЕДМЕТА :

БОДОВА

УКУПНО:
У К У П Н О ( 1+2+3 )

У Ваљеву

Разредни старешина
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УКУПНО

