ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ , НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
У ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ ШАБАЦ
Члан 1.
Овим правилником се регулишу питања која се односе на:
-Врсте похвала и награда које се могу доделити ученицима ОШ“Стојан Новаковић“ у Шапцу
-Начин доделе похвала и награда ученицима
-Услове и начин за доделу дипломе Ђак генерације
Члан 2.
Писмену похвалу добија сваки ученик, који је на крају првог полугодишта, остварио одличан успех
и примерно владање. Похвалу уписује учитељ или одељенски старешина у ђачке књижице а
према следећем тексту:
Наставничко Веће Основне школе“Стојан Новаковић“ похваљује ученика_________ за одличан
успех и примерно владање.
Члан 3.
Ученик може добити следеће награде:
1) Похвалницу
2) Књигу
1) Похвалницу могу добити:
- Ученици четвртог разреда, који су у првом циклусу, имали просек 5,00 на крају
сваког разреда и примерно владање.
- Ученици петог , шестог ,седмог и осмог разреда, који су на крају тог разреда, имали
просек 5,00 и примерно владање.
- Ученици који су у екипним спортовима освојили једно од прва три места на окружном
или републичком такмичењу и имају примерно владање.
2) Књигу могу добити:
-Ученици који су на окружном или републичком такмичењу освојили једно од прва три
места.Ова награда се додељује само за она такмичења која се налазе у календару Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Услов је и да ученик, који прима награду, има примерно
владање.
-Ученици осмог разреда, који су носиоци дипломе „Вук Караџић“.

Награда из претходног става додељује се у складу са могућностима школе.
Награду ученицима додељује Наставничко веће, на предлог одељенског старешине или
предметног наставника.
Награде ученицима осмог разреда додељују се 28.06. (Видовдан).Ученици осталих разреда
примају награде 27.01. (Свети Сава), за претходну школску годину.
Члан 4.
У школи се сваке године додељује посебна награда „ Ученик генерације“
Члан 5.
Ова награда се додељује ученик са највећим бројем бодова према следећим критеријумима:

1.Збир средњих оцена успеха на крају године (V,VI,VII, VIII разред) множи се са 5
(максимално 100 бодова).
2. Носиоц дипломе „Вук Караџић“ добија 5 бодова
3. Такмичења из календара Министарства просвете, науке и технолошког развоја се
бодују на следећи начин:
Табела 1.
Ранг такмичења
I место
II место
III место
Општинско
15
10
5
Окружно
25
20
15
Републичко
40
35
25
4.Екипни спортови се бодују на следећи начин
Табела 2.
Ранг такмичења
I место
II место
Општинско
3
2
Окружно
4
3
Републичко
5
4

III место
1
2
3

Уколико је ученик учествовао у више екипа у једној школској години бодују се два
најбоља екипна пласмана.
5. За појединачне спортове важи табела број 1.
6. Такмичења из области ликовног и музичког стваралаштва бодују се само ако су у
календару такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја и за њих важи
табела број 1.

Уколико ученик није на крају било ког разреда имао примерно владање изузима се из
бодовања.
Члан 6.
Правилник се примењује на ученике за које је достављена комплетна документација о
о постигнућима на такмичењима.Под комплетном документацијом се подразумевају:
дипломе ученика са такмичења или записници са такмичења , који се налазе у школској
евиденцији.Уколико не постоје одговарајући документи комисија неће уважити предлоге.
За тачност података одговоран је одељенски старешина, који на Одељенском већу даје
предлог за избор ученика генерације.
Члан 7.
Директор именује трочлану комисију, коју поред њега чине један наставник и учитељ.
Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању и да утврди бодове и сачини
ранг листу кандидата. Затим предлаже кандидата са највећим бројем бодова
Наставничком већу за доделу дипломе- Ученик генерације.
Наставничко веће већином гласова доноси одлуку о додели дипломе Ученик генерације и
та одлука је коначна.
Члан 8.
Ученику генерације се додељује књига
Видовдан.

приликом поделе сведочанства 28.06. , на

Правилник о похваљивању, награђивању и избору ђака генерације разматран је на
Седници Наставничког већа и на седници Савета родитеља, а усвојен је на седници
Школског одбора одржаној ______________године.

Председник Школског одбора
______________________________________
Марија Лазић

