На основу члана 59. и 60. Закона о средњој школи (Сл. Гласник РС бр.50/92,53/93,67/93,
48/94,24/96,23/02,62/03 и 64/03). Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у
средњим школама (Сл.гласник РС бр.37/93) и члана 185, став 1, алинеја 13 Статута Средње
техничке школе из Сомбора Школски одбор на седници одржаној дана 22.02.2010. године.
донео је
ПРАВИЛНИ К
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан:1
Правилником о похваљивању и награђивању ученика Средње техничке школе у Сомбору (у
даљем тексту:Школа) уређују се врсте похвала и награда за ученике, услови и поступак њиховог
додељивања и избор ученика генерације.
Члан 2.
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне
успехе у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, могу бити похваљивани и
награђивани.
Члан 3.
Предлог за доделу похвале и награде даје одељенски старешина односно на основу мишљења
одељенска заједница на основу мишљења Одељенског већа или стручног актива, односно на предлог
органа или организације у којој остварује програм практичне наставе, односно праксе.
II ВРСТЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА
И УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЊИХОВОГ ДОДЕЉИВАЊА
2.1. Похваљивање ученика
Члан 4.
У школи се ученику, поред утврђених законом и подзаконским актима, додељује усмена и
писмена похвала и саопштавају се јавно пред одељењем, свим разредима школе и пред наставницима
и родитељима.
2.1.1.Усмене похвале
Члан 5.
Усмена похвала изриче се ученику за:
-напредак у учењу и/или/ владању,
-постигнут успех у ваннаставним активностима
-постигнут успех у ваншколским активностима.
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Усмену похвалу ученика изриче одељенски старешина или други наставник школе, у
одсуству одељенског старешине.
Усмене похвале ученика могу да се изричу преко књиге обавештења, огласне табле, разгласа,
на седници Одељенског већа и Наставничког већа, на родитељском састанку и часу
одељенске заједнице.
2.1.2. Писмене похвале
Члан 7.
Писмена похвала изриче се ученику за
-постигнут успех одличан успех (4.50 до 5.00) на крају школске године,
-постигнут успех у ваннаставним активностима (републичко такмичење, окружно и
општинско такмичење,хор, секције и сл.)
Члан 8.
Одлуку о писменом похваљивању ученика доноси Наставничко веће.
Писмену похвалу ученику одељенски старешина уписује у Књигу евиденције о образовноваспитном раду, ђачку књижицу и матичну књигу.
Ученику који је постигао одличан успех (4.50 до 5.00) на крају школске године или
успех у ваннаставним активностима Наставничко веће школе може да додели Похвалницу.
Одељенски старешина Похвалницу из става 3. овог члана уручује ученику приликом поделе
сведочанстава о завршеном разреду.
2.2. Награђивање ученика
Члан 9.
Одлуку о награђивању ученика доноси Наставничко веће.
Директор врши избор награде у складу са расположивим средствима школе.
Податке о награђивању ученика одељенски старешина уписује у дневник и матичну књигу
ученика.
Члан 10.
Наставничко веће може да награди:
-ученика који је постигао одличан успех на крају школске године,
-ученика који је постигао изузетан успех на републичком такмичењу у току школске године,
-ученика генерације.
Члан 11.
Награде ученику могу бити дате у виду доделе посебних диплома, уверења,књига, а у
изузетним случајевима и у новчаним износима.
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Ученици могу имати и друге облике материјилног награђивања који се исказују кроз
плаћене екскурзије, летовања, куповину спортских реквизита, опреме и слично.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори односно донатори, на основу критеријума
које пропишу својим актима.
Члан 12.
Ученика који постигне одличан успех (5,00) на крају школске године, Наставничко
веће може наградити књигом у коју се на почетку уписује текст:
“Наставничко веће Средње техничке школе у Сомбору награђује _______________(име и
презиме ученика) из _____одељења за постигнут успех и примерно владање (5,00) у
школској___/___години”
Испод текста са леве стране уписује се:
“У Сомбору дана______(датум одржавања седницеНаставничког већа на којој је донета
одлука о награђивању ученика), а са десне стране потписује се директор школе са печатом
школе.
Члан 13.
Ученика који је постигао изузетан успех на републичком такмичењу током школске
године, Наставничко веће може да награди књигом у коју се на почетку уписује текст:
“Наставничко веће Средње техничке школе у Сомбору
награђује__________________(име и презиме ученика) из ____одељења за постигнуто
____место на републичком такмичењу __________________(уписати врсту и назив
такмичења), одржаном_______(датум) у _________(место одржавања такмичења)”.
Испод текста са леве стране уписује се:
“У Сомбору, дана______________(датум одржавања седнице Наставничког већа на којој
је донета одлука о награђивању ученика), а са десне стране потписује се директор са печатом
школе.
III УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 14.
Наставничко веће бира на крају школске године Ученика генерације, на предлог
Одељенског већа, којем се додељује диплома-Ученик генерације.
За ученика генерације може бити изабран ученик завршног разреда (трећег или четвртог), а
који је у току савлађивања целокупног наставног плана и програма постигао изузетне
резултате и показао изузетно владање.
Члан 15.
У случају да постоји више од једног предлога за Ученика генерације, директор школе
именује комисију (у даљем тексту:Комисија) за проглашење Ученика генерације.
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Комисија из става 1. овог члана бира се из реда чланова Наставничког већа и састоји
се од председника и два члана. Члан комисије не може бити одељенски старешина ученика
који предлаже ученика кандидата за Ученика генерације.
Одељенски старешина, односно Одељенско веће Комисији пријављује ученика
кандидата за Ученика генерације и доставља јој потребну документацију, у складу са овим
Правилником.
Комисија врши преглед достављене документације од стране одељенског старешине
односно Одељенског већа ученика кандидата који се предлаже за Ученика генерације, на
основу којих врши бодовање.
Председник Комисије на седници Наставничког већа чита записник са састанака и
бодовну листу за избор Ученика генерације.
Наставничко веће, на основу сачињене бодовне листе, доноси одлуку о избору
Ученика генерације. Уколико има два или више ученика кандидата са истим бројем бодова
одлука се доноси гласањем Наставничког већа.
Одлуку Наставничког већа о избору Ученика генерације одељенски старешина уписује
у матичну књигу.
Члан 16.
Ученик генерације има просечну оцену најмање 4,50 и примерно владање (5) на крају
школске године у свим разредима.
Ученику који похађа образовни профил у трогодишњем трајању успех остварен у завршном
разреду се множи са два.
Успех ученика из става1. овог члана се сабира и множи са два. Ученик може да
оствари минимално 36 бодова, а максимално 40 бодова.
Члан 17.
Међународно такмичење: 1.
2.
3.
Републичко такмичење: 1.
2.
3.

20 бодова
19 бодова
18 бодова
10 бодова
9 бодова
8 бодова

па све до десетог места умањујући за свако место по један бод.
Члан 18.
Ученик који се квалификује у виши ранг такмичења бодује се:
- са 0,5 бодова на школском такмичењу;
-са 1,0
бодова на општинском такмичењу;
- са 2,0 бодом на окружном такмичењу;
Члан 19.
Ученик коме је додељена диплома за изузетан успех за поједини предмет или наставну
област додељује се 0,5 бодова.
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Ученик за учешће и постигнуте резултате у ваннаставним активностима ученика
(секцијама,школским приредбама,манифестацијама у којима се представља школа, хуманитарном
раду,друштвено-корисном раду,вршњачким едукацијама и другим активностима у оквиру културноумретничких,спортских и других удружења) бодује се са 0,5 бодова по активности у школи и ван
школе.
Члан 21.
Доказе о испуњавању услова из члана 16. до 20. овог Правилника прикупља одељенски
старешина и проверава њихову веродостојност.
Члан 22.
Ученика генерације Наставничко веће може да награди књигом у коју се на почетку уписује текст:
“Наставничко веће Средње Техничке Школе у Сомбору награђује___________________(име ипрезиме
ученика) из ____ одељења за постигнут изузетан успех у савлађивању свих облика образовноваспитног рада и владању у току свог трогодишњег-четверогодишњег школовања.
Испод текста са леве стране уписује се:
“У Сомбору, дана _______ (датум одржавања седнице Наставничког већа на којој је донета одлука
о награђивању ученика), а са десне стране потписује се директор са печатом Школе.
Члан 23.
Школа на видном месту истиче фотографију Ученика генерације.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Услови и начин додељивања диплома “Вук Караџић” и диплома за поједини предмет или
наставну област уређени су Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама
(“Сл. Гласник РС”број 37/93).
Члан 25.
Одељенски старешина читко попуњава Похвалнице, Дипломе и пригодан текст додељене
награде(хемијском оловком, налив-пером, штампачем и сл.) и стара се о њиховом благовременом
завођењу у деловодни протокол школе.
Члан 26.
За све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се одредбе закона,
подзаконских аката, Статута и других општих аката школе.

-6Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Председник Школског одбора

________________________
Раде Шаша

Овај Правилник је објављен на огласној табли школе дана 23.02.2010.године,
а ступио је на снагу дана 03.03.2010.године.

