РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ГРАД БЕОГРАД
ОШ „Драгојло Дудић“

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“
У БЕОГРАДУ

ФЕБРУАР 2017.

На основу члана 66 Закона о основном образовању и васпитању („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 55/2013), члана 64 став 1 тачка 1 Статута ОШ „Драгојло
Дудић“ у Београду и члана 57 став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 –
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - УС), Школски одбор ОШ „Драгојло Дудић“ у
Београду на седници одржаној дана 28.02.2017.године доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.
Овим Правилником утврђују се услови и начин за додељивање похвала и
награда, као и избор ученика генерације и спортисте генерације.
У току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи
успех, односно диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетно
постигнуће у било којој области рада школе.
Члан 2.
Похвале ученицима могу бити писмене и усмене.
Писмене похвале додељују: директор школе, Одељењско веће и Наставничко
веће.
Писмене похвале Одељењског и 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.
Орган који упућује усмену похвалу утврђује место и време упућивања усмене
похвале која се саопштава јавно и то кроз Књигу обавештења, пред одељењем, свим
одељењима школе, свим запосленима у Школи или пред наставницима и родитељима.
Члан 3.
Писмене похвале се додељују: одељењској заједници, ученичкој организацији,
групи ученика и појединцима који су се својим радом и залагањем истакли у односу на
остале колективе, групе ученика или 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 појединцима који су се својим радом, залагањем или понашањем
истакли у односу на остале колективе, групе ученика или појединце.
Члан 4.
Награде се додељују у виду диплома, књига, пригодних поклона и, у изузетним
случајевима, у новчаном износу.

Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања кроз плаћене
екскурзије, летовања, зимовања и наставе у природи, куповину школског прибора,
спортских реквизита и опреме и слично.
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 појединцима који су се својим радом, залагањем или понашањем истакли у
односу на остале колективе, групе ученика или појединце.
Награде се додељују ученицима који су остварили изузетне резултате на
такмичењима, конкурсима, смотрама и хуманитарно–друштвеним акцијама на
општинском, градском, републичком и међународном нивоу.
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Члан 5.
Наставничко веће додељује похвале, награде и дипломе и то:
Похвалу за одличан успех и примерно владање на крају школске године,
Диплому „Вук Караџић“
Посебну диплому
Звање Ученик генерације
Звање Спортиста генерације
Похвалу за изузетна постигнућа у било којој области рада школе

Члан 6.
Наставничко веће награђује књигама, на крају школске године, ученике осмог
разреда, носиоце Дипломе „Вук Караџић“.
Наставничко веће, на предлог Одељењског већа, писмено похваљује (додељује
Похвалницу) ученицима другог, трећег, четвртог, петог, шестог и седмог 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 ако је ученик:
1. од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигао одличан
успех из свих предмета прописаних наставним планом и програмом,
2. имао примерно владање,
3. поред постигнутог одличног успеха из свих предмета и примерног владања
добио најмање једну посебну диплому или једну од прве три награде на
општинском, градском или републичком такмичењу.
Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове
утврђене овим Правилником за додељивање одговарајуће дипломе и доноси одлуку
којим ученицима се додељује Диплома „Вук Караџић“, а којим посебне дипломе из
члана 9. овог Правилника.

Поступак за доделу Дипломе „Вук Караџић“ покреће Одељењско веће осмог
разреда.
Члан 8.
Наставничко веће, на предлог Одељењског већа, додељује посебне дипломе.
Посебне дипломе додељују се ученику за наставни предмет који је изучаван
најмање две школске године.
Посебна диплома додељује се ако је ученик:
1. постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке
школске године,
2. постигао одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске
године,
3. добио једну од прве три награде на општинском, градском или републичком
такмичењу.
Ако није организовано општинско, градско или републичко такмичење из
одређеног наставног предмета, 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.
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Ученику се додељују посебне дипломе за следеће наставне предмете:
Српски језик,
Матерњи језик за ученике националне мањине,
Страни језик,
Историја,
Географија,
Биологија
Математика,
Физика,
Хемија,
Музичка култура,
Ликовна култура,
Физичко васпитање,
Техничко и информатичко образовање.

Члан 10.
Ученику коме је додељена Диплома „Вук Караџић“ може се доделити једна или
више посебних диплома, под условом утврђеним овим Правилником.
Поступак доделе посебних диплома покреће Одељењско веће школе.
Члан 11.
Одељењске старешине осмих разреда и одељењске заједнице осмих разреда
предлажу Наставничком већу по једног ученика из сваког одељења осмог разреда за
стицање звања Ученик одељења.

Члан 12.
Наставничко веће додељује звање Ученик генерације на основу критеријума из
овог Правилника.
Предлог за доделу звања Ученик генерације даје одељењска заједница и
одељењски старешина Одељењском већу, уз обавезну презентацију свих постигнутих
резултата и освојених бодова попуњавањем Табеле са елементима за бодовање избора
Ученика генерације која је саставни део Правилника.
Табелу попуњава и за тачност података одговоран је одељењски старешина.
Одељењско веће разматра предлог, а одлуку о носиоцу звања доноси
Наставничко веће на седници.
Ученик генерације је ученик који је током школовања постигао изузетне
резултате, као и прва три места на такмичењима на различитим нивоима, у једној или
више области образовања и васпитања, и дао допринос својој афирмацији и афирмацији
јавне делатности школе, заједништву одељења и генерације.
Звање Ученик генерације додељује се једном ученику.
Члан 13.
Критеријуми на основу којих се додељује звање Ученик генерације су:
1. да је ученик носилац Дипломе „Вук Караџић“,
2. број посебних диплома,
3. број бодова за освојена места на такмичењима која се организују за ученике
редовних основних школа – општинском, градском, републичком, чији је
организатор Министарство просвете, или школа, стручна друштва и други
организатори у сарадњи са Министарством просвете, као и на међународним
такмичењима на која се ученик пласирао са наведених такмичења на којима је
освојио неко од прва три места,
4. учешће на такмичењима из тачке 3. овог члана,
5. ангажовање ученика у културној и јавној делатности школе,
6. комуникативност, дружељубивост и спремност да помогне друговима,
7. култура понашања.
Члан 14.
Ученику се утврђују бодови у вези са бројем посебних диплома које су му
додељене на следећи начин:
Свака додељена Посебна диплома ученику носи 5 бодова.
Члан 15.
Ученику се бодују сва учешћа на такмичењима која се организују за ученике
редовних основних школа (члан 13. став 2. тачка 4) овог правилника).
Бодови за учешћа на такмичењима утврђују се на следећи начин:
1. свако учешће на градском такмичењу за ученике од IV до VIII разреда носи 3
бода, без обзира да ли је ученик на такмичењу остварио неко од прва три места
које се додатно бодује;
2. свако учешће на републичком такмичењу за ученике од IV до VIII разреда носи
10 бодова, без обзира да ли је ученик на такмичењу остварио неко од прва три
места које се додатно бодује;

3. свако учешће на међународном такмичењу за ученике од IV до VIII разреда носи
30 бодова, без обзира да ли је ученик на такмичењу остварио неко од прва три
места које се додатно бодује.
Члан 16.
Ученику се бодују остварени резултати на такмичењима за сва освојена места
на свим нивоима (члан 13. став 2. тачка 3) овог правилника).
За свако освојено место на такмичењу, у зависности од нивоа, ученику се
утврђује одређен број бодова.
Број бодова за освојена места по нивоима је следећи:
1. Општинско такмичење
Прво место – 30 бодова
Друго место – 20 бодова
Треће место – 10 бодова
2. Градско такмичење
Прво место – 60 бодова
Друго место – 50 бодова
Треће место – 40 бодова
3. Републичко такмичење
Прво место – 100 бодова
Друго место – 90 бодова
Треће место – 80 бодова
4. Међународно такмичење
Прво место – 200 бодова
Друго место – 150 бодова
Треће место – 100 бодова
Члан 17.
Оцене за ангажовање у културној и јавној делатности школе доносе стручна већа
за области предмета на следећи начин:
Стручно веће

Веома ангажован

Ангажован

Незаинтересован

10 бодова

5 бодова

0 бодова

Члан 18.
Број бодова за комуникативност, дружељубивост и спремност да помогне
друговима, ученику који је предложен за звање Ученик генерације утврђују одељењска
заједница и одељењски старешина на следећи начин:
Заинтересован,

Ангажован,

Ангажован,

Незаинтересован

ангажован, дружељубив,
пружа помоћ друговима

дружељубив,
понекад помаже

дружељубив

за другове

10 бодова

6 бодова

3 бода

0 бодова

Члан 19.
О култури понашања процену даје Одељењско веће на крају осмог разреда и
одељењски старешина:
Одлична

Врло добра

Добра

Довољна

Незадовољавајућа

10 бодова

8 бодова

5 бодова

3 бода

0 бодова

Члан 20.
Уколико два ученика имају исти број бодова, ученик генерације биће изабран
након корективног бодовања према додатним критеријумима, а то су:
1. број бодова за успех 5,00 на полугодишту од V до VIII разреда – сваки разред по
2 бода,
2. учешћа на општинским такмичењима од IV до VIII разреда – за свако учешће по
2 бода.
Члан 21.
Уколико и након бодовања према додатним критеријумима не може да се
одреди ученик генерације, носилац звања Ученик генерације ће бити ученик за кога
јавно гласа већина од укупног броја чланова Наставничког већа.
Члан 22.
Спортисту генерације проглашава Наставничко веће на предлог Стручног већа
за физичку културу, које предлог утврђује на основу учешћа ученика и резултата на
такмичењима која се организују за ученике редовних основних школа – општинском,
градском, републичком, чији је организатор Министарство просвете, школа, стручна
друштва и други организатори у сарадњи са Министарством просвете, као и на
међународним такмичењима на које се ученик пласирао са наведених такмичења на
којима је освојио неко од прва три места.
За Спортисту генерације проглашава се ученик који је својим ангажовањем на
спортским такмичењима за ученике редовних основних школа допринео развоју спорта
и физичке културе у својој школи и тиме подигао углед и афирмисао своју школу.
Бодовање врши Стручно веће за физичку културу на основу одредби из члана
14. став 2, члана 15. став 2. тачка 1), 2) и 3) и члана 16. овог Правилника.
Услов да би ученик био проглашен за Спортисту генерације је да има најмање
врлодобар успех током целокупног школовања.

Члан 23.
Уколико два ученика предложена за звање Спортиста генерације имају исти број
бодова, спортиста генерације биће изабран након корективног бодовања према
додатним критеријумима, а то су:
1. број бодова за одличан успех на крају школске године од V до VIII разреда –
сваки разред по 2 бода,
2. учешћа на општинским такмичењима од IV до VIII разреда – за свако учешће по
2 бода.
Члан 24.
Табела са елементима за бодовање ученика који су предложени за носиоца звања
Ученик генерације, која је у Прилогу, саставни је део овог Правилника.
Табела са елементима за бодовање ученика који су предложени за носиоца звања
Спортиста генерације, која је у прилогу, саставни је део овог Правилника
За спровођење Правилника одговоран је директор школе.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања на
огласној табли школе.
Број_______________
Датум објављивања_____________
Датум ступања на снагу_____________
Председник Школског одбора
_____________________________
Станко Радовановић

ТАБЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА БОДОВАЊЕ
ИЗБОРА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Школска година: ________________________
Име и презиме ученика:
Одељење:

ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА
РЕЗУЛТАТИ НА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=30 бодова, 2. место=20 бодова и 3. место=10 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред разред
разред
1.
2.
3.
4
5.
6.

УЧЕШЋЕ НА ГРАДСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(по 3 бода за свако учешће)
IV
V
VI
Предмет
разред
разред
разред
1.
2.
3.
4
5.
6.

VII
разред

РЕЗУЛТАТИ НА ГРАДСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=60 бодова, 2. место=50 бодова, 3. место=40 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(по 10 бодова за свако учешће)
IV
V
VI
Предмет
разред
разред
разред
1.
2.
3.
4.

VII
разред

РЕЗУЛТАТИ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=100 бодова, 2. место=90 бодова, 3. место=80 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(30 бодова за свако учешће)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

РЕЗУЛТАТИ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=200 бодова, 2. место=150 бодова, 3. место=100 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ
(свака посебна диплома по 5 бодова)
Назив дипломе

Број бодова

Укупно

1.
2.
3.
4.
5.

АНГАЖОВАЊЕ У КУЛТУРНОЈ И ЈАВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
Веома ангажован
Ангажован
Незаинтересован
Стручно веће за области предмета
10 бодова
5 бодова
0 бодова

Укупно:

КОМУНИКАТИВНОСТ, ДРУЖЕЉУБИВОСТ И СПРЕМНОСТ ДА ПОМОГНЕ
ДРУГОВИМА
Заинтересован,
Ангажован,
Ангажован,
Незаинтересован
ангажован, дружељубив,
дружељубив,
дружељубив
за другове
пружа помоћ друговима
понекад помаже
10 бодова

6 бодова

3 бода

0 бодова

КУЛТУРА ПОНАШАЊА
Одлична
10 бодова

Врло добра
8 бодова

Добра
5 бодова

Довољна
3 бода

Незадовољавајућа
0 бодова

Корективни бодови (уколико су два ученика са истим бројем бодова):
•
•

успех 5,00 на полугодишту од V до VIII – за сваки разред по 2 бода: _______,
број учешћа на општинским такмичењима од IV до VIII разреда – за свако
учешће по 2 бода: __________.

Укупан број бодова ученика предложеног за носиоца звања Ученик генерације је
_____________.

Београд,

године

Одељенски старешина
(потпис)

ТАБЕЛА СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА БОДОВАЊЕ
ИЗБОРА СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Школска година: ________________________
Име и презиме ученика:
Одељење:

ТАКМИЧЕЊА И УЧЕШЋА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА
РЕЗУЛТАТИ НА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=30 бодова, 2. место=20 бодова и 3. место=10 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред разред
разред
1.
2.
3.
4
5.
6.

УЧЕШЋЕ НА ГРАДСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(по 3 бода за свако учешће)
IV
V
VI
Предмет
разред
разред
разред
1.
2.
3.
4
5.
6.

VII
разред

РЕЗУЛТАТИ НА ГРАДСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=60 бодова, 2. место=50 бодова, 3. место=40 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(по 10 бодова за свако учешће)
IV
V
VI
Предмет
разред
разред
разред
1.
2.
3.
4.

VII
разред

РЕЗУЛТАТИ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=100 бодова, 2. место=90 бодова, 3. место=80 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(30 бодова за свако учешће)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

РЕЗУЛТАТИ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
(1. место=200 бодова, 2. место=150 бодова, 3. место=100 бодова)
IV
V
VI
VII
Предмет
разред
разред
разред разред
1.
2.
3.
4.

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

VIII
разред

Укупно

Корективни бодови ( уколико су два ученика са истим бројем бодова):
1. број бодова за одличан успех на крају школске године од V до VIII разреда
– сваки разред по 2 бода: _______________
2. учешћа на општинским такмичењима од IV до VIII разреда
– за свако учешће по 2 бода: _______________

Укупан број бодова ученика предложеног за носиоца звања Спортиста генерације
је _____________.

Београд,

године
Руководилац стручног већа
за физичку културу
(потпис)

