ОСНОВНА ШКОЛА „ДРАГАН ЛУКИЋ“

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА
УЧЕНИКА ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ“

БЕОГРАД, 2021. ГОДИНЕ

1

На основу члана 66. Закона о основном образовањуи васпитању ("Сл. гласник
РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 - др. закон), члана 119. став 1. тачка 1. Закона
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 77. став 1. тачка 1. Статута, ОШ „Драан
Лукић“ број 318 од 30.05.2019.године, Школски одбор је на седници одржаној дана
15.04.2021. године донео:
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДРАГАН ЛУКИЋ“

Члан 1.
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне
резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада могу бити
похваљивани и награђивани
Овим Правилником утврђује се врсте похвала, награда и диплома за изузетан успех ученика
у учењу и владању и услови и начин доделе ученицима ОШ „Драган Лукић“
Члан 2.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Писмене похвале (похвалнице) додељују: директор школе, Наставничко веће, ученичке
организације.
Писмене похвале Наставничког већа за одличан успех и примерно владање уписују се у
ђачку књижицу
Усмене похвале упућују: директор школе, одељењски старешина, предметни наставници,
педагошко психолошка служба.
Усмене похвале се саопштавају јавно, кроз књигу обавештења,пред одељењем,свим
разредима,свим запосленима у Школи или пред наставницима и родитељима
Члан 3.
Писмене похвале се додељују: Одељењској заједници, ученичкој организацији, групи
ученика и појединцу који су се својим радом, залагањем истакли у односу на остале
колективе и појединце.
Писмене похвале се додељују и појединцу или групи ученика који су на такмичењима у
школи или ван ње, као и у другим хуманитарним, друштвеним, спортским и креативним
областима, постигли запажене резултате.
Усмене похвале се упућују одељењској заједници, ученичкој организацији, групи ученика
и појединцу који су се својим радом, залагањем или понашањем истакли у односу на
остале колективе или појединце.
Члан 4.
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Награде могу бити додељене у виду диплома и књига, а у изузетним случајевима и у
новчаним износима.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања, који се исказује кроз
плаћене екскурзије, летовања, одморе, куповину школског прибора, спортских реквизита,
таблета, лап топова и друге дигиталне опреме.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори,односно донатори, на основу
критеријума које пропишу својим актима.
Новчана награда се додељује у износу који одреди Наставничко веће, а у складу са
финансијским прописима и могућностима школе.
Награду додељује Наставничко веће, Савет родитеља, Ученичке организације, друштвене
институције, правна и физичка лица.
Награде се додељују одељењској заједници, ученичкој организацији, групи ученика и
појединцу који су се својим радом, залагањем или понашањем истакли у односу на остале
колективе или појединце.
Награде се додељују ученицима који су остварили изузетне резултате на такмичењима,
конкурсима, смортама и хуманитарно – друштвеним акцијама на општинском, градском,
републичком и међународном нивоу.
Члан 5.
Наставничко веће додељује похвале, награде, дипломе и то :
1. за одличан успех и примерно владање на крају школске године,
2. дипломе „Вук Караџић“,
3. Посебне дипломе,
4. Дипломе за изузетне резултате у различитим областима образовања и васпитања,
5. звање Ученика генерације,
6. звање Спортиста и Спотристикиња генерације.
Члан 6.
Наставничко веће писмено похваљује (додељује похвалницу) ученицима другог,
трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда за одличан успех и примерно
владање на крају школске године.
Члан 7.
Наставничко веће додељује диплому „Вук Караџић“.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех, учење и примерно
владање.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику:
1. Ако је од првог до осмог разреда на крају сваке школске године постигао одличан успех
из свих предмета прописаних наставним планом и програмом,
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2. Ако је имао примерно владање,
3. Ако је поред постигнутог одличног успеха из свих предмета и примерног владања добио
најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на општинском или
градском такмичењу,
Диплома „Вук Караџић“ изузетно, може се доделити ученику који из објективних разлога
није постигао одличан успех у свим разредима и то из предмета за које је поред залагања
потребна одговарајућа, посебна, способност као музичка култура, ликовна култура и
физичко васпитање.
Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене
овим Правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку којим се
ученицима додељује Диплома „Вук Караџић“
Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ покреће одељењски старешина осмог разреда,
на основу доказа које прикупља од ученика.
Члан 8.
Наставничко веће додељује Посебне дипломе :
Посебне дипломе додељују се ученику за наставни предмет који је од 5-8 разреда
изучаван најмање две школске године.
1. Посебна диплома се додељује ако је ученик :
2. постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске
године,
3. постигао одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године,
4. Посебна диплома додељује се ученику који поред услова из тачке 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.
Ученик коме је додељена Диплома „Вук Караџић“ може се доделити и једна или више
Посебних диплома, под условом утврђеним овим правилником.
Поступак доделе Посебних диплома покреће Одељењско веће школе.
Члан 10.
Наставничко веће ученицима и наставницима додељује Дипломе за изузетне резултате у
различитим областима образовања и васпитања.
Диплома за изузетне резултате додељује се наставницима:
-

чији су ученици освојили неко од места на градском и републичком такмичењу,
који су остварили запажене резултате у пројектима у друштвеној заједници,
који су допринели иновацијама у образовно - васпитном раду,

Диплома за изузетне резултате додељује се ученицима:
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-

који су освојили неко од места на градском и републичком такмичењу,
који су остварили запажене резултате у пројектима у друштвеној заједници,
Члан 11.

Ученик генерације је ученик који је током школовања постигао изузетне резултате у више
области образовања и васпитања на различитим нивоима и дао допринос својој
афирмацији и афирмацији јавне делатности школе, заједништву одељења и генерације.
Наставничко веће додељује звање Ученик генерације придржавајући се критеријума из
члана 13. овог Правилника.
Предлог за доделу звања Ученик генерације даје одељењска заједница и одељењски
старешина. Свака одељењска заједница може да предложи до два ученика за звање
Ученик генерације.
Комисија за избор Ученика генерације, коју именује директор школе, врши контролу
података и документације свих ученика предложених од стране одељењских заједница и
одељењских старешине одељења осмог разреда.
Одлуку о звању Ученика генерације доноси Наставничко веће на седници.
Звање Ученик генерације додељује се једном ученику.
Члан 12.
Комисија за избор ученика генерације има три члана. Члан комисије не може да буде
наставник који је, у било ком делу школовања, био одељењски старешина неком од
одељења осмог разреда.
Члан 13.
Услов да ученик буде Ученик генерације је одличан успех из свих предмета током
школовања, примерно владање и постигнути резултати на такмичењима чији је
организатор Министарство просвете науке и технолошког развоја.
Ученици се бодују за звање Ученик генерације на основу :
1. Освојеног
места на такмичењима – општинском, градском, републичком,
међународном, чији је организатор Министарство просвете науке и технолошког
развоја, школа, стручна друштва и други организатори у сарадњи са Министарством
просвете науке и технолошког развоја, из области науке и спорта,
2. Учешће у такмичењима, пројектима и манифестацијама у којима је ученик представљао
школу,
3. Ангажовање ученика у културној и јавној делатности школе,
4. Успешно учешће ученика у активностима ван школе,
5. Мишљења Одељењских већа осмог разреда и учитеља те генерације,
6. Мишљења свих ученика генерације.
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Члан 14.
Поступак избора за Ученика генерације:
1. Одељенски старешина прикупља документа којима ученици доказују да испуњавају
услове за ученика генерације и сачињава листу предлога свог одељења за Ученика
генерације .
2. Сваки ученик одељењске заједнице се тајно изјашњава на анкетном листу бодујући
предложене кандидате. До два ученика са највише бодова добијених у анкети,
представљају предлог одељењске заједнице за избор Ученика генерације.
3. Одељењски старешина попуњава табелу за бодовање ученика на основу приложене
документације и предаје Комисији за избор Ученика генерације.
4. Комисија за избор Ученика генерације врши контролу података из табеле и
документације свих ученика које су предложиле одељењске заједнице и сачињава
Коначну листу предлога за Ученика генерације.
5. На основу Коначне листе прикупља се мишљење свих ученика генерације. Сваки ученик
8. разреда, у оквиру своје одељењске заједнице, даје свој глас неком од кандидата са
листе, тајним гласањем. Ученик не може да гласа за представнике свог одељења. (На
анкетном листу за одређено одељење неће се налазити имена њихових представника).
Ученик који добије највише гласова добиће 10 бодова као избор од стране генерације.
6. Одељењска већа осмих разреда и учитељи те генерације гласају за свој предлог за
Ученика генерације изјашњавањем на анкетном листу.
Ученик који добије највише гласова добиће 10 бодова као избор Одељењских већа осмог
разреда.
7. Комисија за избор Ученика генерације сачињава коначну ранг листу на основу
освојених бодова по свим критеријумима.
8. Комисија Наставничком већу саопштава резултате, односно број бодова за сваког
ученика са коначне листе. Ученик који има највише бодова предлаже се за ученика
генерације.
9. Одлуку о звању Ученика генерације доноси Наставничко веће на седници.
Звање Ученик генерације додељује се једном ученику.
Уколико два ученика на коначној листи имају једнак број бодова, односно деле прво место,
Наставничко веће, јавним гласањем, додељује свој глас једном од ученика, чиме тај ученик
постаје Ученик генерације.
Члан 15.
За учешће у такмичењима у организацији Министарства просвете науке и технолошког
развоја бодује се само за највиши ниво такмичења за сваки предмет, за сваку школску
годину:

Ниво
такмичења

1.место

2.место

3.место

Општинско

3 бода

2 бода

1 бод
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Градско

6 бодова

5 бодова

4 бодова

Републичко

9 бодова

8 бодова

7 бодова

Међународно

12 бодова

11 бодова

10 бодова

За учешће у спортским такмичењима у организацији Министарства просвете науке и
технолошког развоја бодује се само за највиши ниво такмичења за сваки спорт, за сваку
школску годину:
Ниво
такмичења

1.место

2.место

3.место

Општинско

3 бода

2 бода

1 бод

Градско

6 бодова

5 бодова

4 бодова

Републичко

9 бодова

8 бодова

7 бодова

Међународно

12 бодова

11 бодова

10 бодова

Уколико је ученик био члан екипе која је освојила место, рачуна се 1/2 предвиђених бодова.
Ниво
такмичења

1.место

2.место

3.место

Општинско

1,5 бода

1 бода

0,5 бод

Градско

3 бодова

2,5 бодова

2 бодова

Републичко

4,5 бода

4 бода

3,5 бода

Међународно

6 бодова

5,5 бодова

5 бодова

Члан 16.
Ученику се узимају у обзир највиши остварени резултати из једног предмета за једну
школску годину.
Остварени резултати за више предмета, спортова и година се сабирају.
Члан 17.
Бодови освојени на такмичењима током школске 2019/20. године се не узимају у обзир
приликом бодовања кандидата због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, а
да би сви кандидати били у равноправном положају,.
Члан 18.
Учешће у такмичењима, пројектима и манифестацијама у којима је ученик представљао
школу:
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Остварени резултати за више учешћа се сабирају.
Врста учешћа

1.место

2.место

3.место

3 бода

2 бода

1 бод

Члан 19.
Учешће у културном и друштвеном животу школе: ученик добија 2 бодова по једном
учећшу у приредби, учешћу у поставци изложбе, учешћу у манифестацији, учешће у раду
Ђачког парламента...
Наставници који су задужени за организацију приредбе достављају следеће податке
одељењским старешинама: спискове ученика, датум одржавања и назив приредбе.
Члан 20.
Успешно учешће у активностима ван школе: за свако успешно учешће – освојено место, у
активностима ван школе бодује са 3 бода. Рачуна се само једно освојено место (награда)
из те врста активности у току школске године.
Члан 21.
Предлог одељењске заједнице за Ученика генерације даје се на основу сабирања бодова
свих ученика за сваки предлог.
Ови бодови се не рачунају у каснијем поступку бодовања.

2 бода

1 бод

бодова

Заинтересован за проблеме Повремено заинтересован
и потребе других
за проблеме и потребе
других

Незаинтересован за
проблеме и потребе других

Спреман на компромис и
сарадњу – жели да
постигне договор

Повремено спреман на
компромис и сарадњу –
некада жели да постигне
договор

Није спреман за компромис
и сарадњу – хоће да је увек
по његовом

Нуди и пружа помоћ
друговима

Понекад пружа
друговима

Дружељубив је, пријатан и
пристојан према друговима

Углавном је дружељубив, не дружи се са друговима из
пријатан и пристојан према одељења
друговима

помоћ Не помаже друговима

Ангажован у активностима повремено учествује
одељења
активностима одељења

у Не учествује у
активностима одељења

Члан 22.
Мишљење одељењских већа осмог разреда и учитељи те генерације, даје се проценом
понашања и сагледавања целокупне личности ученика:
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-

Однос према раду
Однос према старијима
Однос према другим ученицима
лидерство

бодови

Одличан

Добар

Незадовољавајући

2

1

0

Однос према раду
Однос према старијима
Однос према
ученицима

другим

лидерство
Члан 23.
Уколико два ученика имају исти број бодова, ученик генерације биће изабран на основу
јавног гласања Наставнчког већа.
Носилац звања Ученик генерације ће бити ученик за кога јавно гласа већина од укупног
броја присутних чланова Наставничког већа.
Члан 24.
Поступак за избор ђака генерације покреће се 15. априла, а окончава најкасније 28. јуна
текуће школске године.
Члан 25.
Спортиста генерације може да буде ученик који је:
- током школовања постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање,
- постигао значајне спортске резултате у спортским такмичењима у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
- постигао значајне спортске резултате у активностима ван школе.
Члан 26.
Спортисткиња генерације може да буде ученица која је:
- током школовања постигла најмање врло добар општи успех и примерно владање,
- постигла значајне спортске резултате у спортским такмичењима у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
- постигла значајне спортске резултате у активностима ван школе.
Члан 27.
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За учешће у спортским такмичењима у организацији Министарства просвете науке и
технолошког развоја, за Спортисту и Спортисткињу генерације, бодује се само за највиши
ниво такмичења за сваку спортску дисциплину, за сваку школску годину:
Ниво
такмичења

1.место

2.место

3.место

Општинско

3 бода

2 бода

1 бод

Градско

6 бодова

5 бодова

4 бодова

Републичко

9 бодова

8 бодова

7

Међународно

12 бодова

11 бодова

10 бодова

Уколико је ученик/ца био члан екипе која је освојила место, рачуна се 1/2 предвиђених
бодова.
Ниво
такмичења

1.место

2.место

3.место

Општинско

1,5 бод

1 бода

0,5 бод

Градско

3 бодова

2,5 бодова

2 бодова

Републичко

4,5 бода

4 бода

3,5 бода

Међународно

6 бодова

5,5 бодова

5 бодова

Члан 28.
За учешће у спортским такмичењима изван школе бодује се само за највиши ниво
такмичења за сваку спортску дисциплину, за сваку школску годину у такмичењима у
организацији званичних спортских савеза:
Ниво
такмичења

1.место

2.место

3.место

Општинско

1,5 бод

1 бода

0,5 бод

Градско

3 бодова

2,5 бодова

2 бодова

Републичко

4,5 бода

4 бода

3,5 бода

Међународно

6 бодова

5,5 бодова

5 бодова

Уколико је ученик/ца био члан екипе која је освојила место, рачуна се 1/2 предвиђених
бодова.
Ниво
такмичења

1.место

2.место

3.место

Општинско

0,75 бодова

0,5 бодова

0,25 бодова
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Градско

1,5 бод

1,25 бодова

1 бод

Републичко

2,25 бодова

2 бода

1,75 бодова

Међународно

3 бода

2,75 бодова

2,5 бода

Члан 29.
За Спортисту генерације проглашава се ученик који има највећи број бодова.
За Спортисткињу генерације проглашава се ученица који има највећи број бодова.
Члан 30.
Комисију за избор Спортисте и Спортисткиње генерације сачињава стручно веће
наставника физичког васпитања.
Члан 31.
Поступак за избор Спортисте и Спортисткиње генерације покреће се 15. априла, а окончава
најкасније 28. јуна текуће школске године.
Члан 32.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Овај Правилник ће бити објављен на огласној табли и на интернет презентацији школе
даном доношења.
Члан 33.
Саставни део овог правилника су и прилози:
Прилог 1: Табела са елементима за бодовање избора Ученика генерације
Прилог 2: Табела са елементима за бодовање избора Спортисте и Спортисткиње
генерације.
Члан 34.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник за избор ђака генерације
ОШ “Драган Лукић“ од 25.12.2013. године.
Датум ступања на снагу: 15.04.2021.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_________________________________
Гордана Врбица
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ТАБЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА БОДОВАЊЕ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Име и презиме: ______________________________________Одељење:________________
1. ТАКМИЧЕЊА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Наставни предмет

Ниво такмичења

V
VI
разред разред

VII
VIII
Укупно
разред разред

Ниво такмичења

V
VI
разред разред

VII
VIII
Укупно
разред разред

УКУПНО

Спортска
дисциплина

УКУПНО

2. УЧЕШЋЕ У ТАКМИЧЕЊИМА, ПРОЈЕКТИМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА У КОЈИМА ЈЕ
УЧЕНИК ПРЕДСТАВЉАО ШКОЛУ
Врста активности

Освојено место

V
VI
разред разред

VII
VIII
Укупно
разред разред

УКУПНО
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3. АНГАЖОВАЊЕ У КУЛТУРНОЈ И ЈАВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
област

V
VI
разред разред

VII
VIII
Укупно
разред разред

УКУПНО
4. УСПЕШНО УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У АКТИВНОСТИМА ВАН ШКОЛЕ
област

V
VI
разред разред

VII
VIII
Укупно
разред разред

УКУПНО

5. МИШЉЕЊА СВИХ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ________________________________бодова
6. МИШЉЕЊА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА _______________________бодова
УКУПАН БРОЈ БОДОВА _________________________________________________________

Београд ____________________

Комисија:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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АНКЕТНИ ЛИСТ
ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

бодови

1 бод

бодови

2 бода

бодови

Име и презиме
ученика

0 бодова

Заинтересован за
проблеме и потребе
других

Повремено
заинтересован за
проблеме и потребе
других

Незаинтересован за
проблеме и потребе
других

Спреман на
компромис и сарадњу
– жели да постигне
договор

Повремено спреман на
компромис и сарадњу –
некада жели да
постигне договор

Није спреман за
компромис и сарадњу
– хоће да је увек по
његовом

Нуди и пружа помоћ
друговима

Понекад пружа помоћ
друговима

Не помаже друговима

Дружељубив је,
пријатан и пристојан
према друговима

Углавном
је
дружељубив, пријатан и
пристојан
према
друговима

не дружи
друговима
одељења

Ангажован у
активностима
одељења

повремено учествује у
активностима одељења

Не учествује у
активностима
одељења

УКУПНО

УКУПНО

УКУПНО

се

са
из

УКУПНО
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АНКЕТНИ ЛИСТ
ГЛАС ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 8 РАЗРЕДА И УЧИТЕЉА ТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Име и презиме
ученика
Одличан
бодови

Добар
2

Незадовољавајући
1

0

Однос према раду
Однос
старијима

према

Однос
према
другим ученицима
лидерство
УКУПНО
УКУПНО
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ТАБЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА БОДОВАЊЕ
ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ / СПОРТИСТКИЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Име и презиме: ______________________________________Одељење:________________

1. ТАКМИЧЕЊА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Спортска
гдисциплина

Ниво такмичења

V
VI
разред разред

VII
VIII
Укупно
разред разред

УКУПНО
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2. УСПЕШНО УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА У СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА ИЗВАН ШКОЛЕ

Спортска
дисциплина

Ниво такмичења

V
VI
разред разред

VII
VIII
Укупно
разред разред

УКУПНО

УКУПАН БРОЈ БОДОВА _____________________________________________
Београд ____________________

Комисија:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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