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На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС" број 88/2017), члана 45. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању
("Сл. гласник РС" број 55/13 и 101/2017), Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у
средњим школама ("Сл. гласник РС" број 37/93 и 43/2015), Школски одбор на седници одржаној
20.03.2018. године донео је
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ
УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У
ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“ У ПЕЋИНЦИМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о похваљивању и награђивању ученика и запослених (у даљем тексту: Правилник),
уређују се врсте похвала и награда које се могу доделити ученицима и запосленима у овој Школи,
услови за додељивање истих, покретање иницијативе за похваљивање и награђивање, надлежност
органа школе за доношење одлуке о похваљивању и награђивању.
Члан 2.
Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду
и учењу у појединим наставним предметима, као и за успешно учешће у ваннаставним
активностима.
Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу изузетне
резултате у савлађивању појединих облика образовно васпитног рада, могу бити награђивани или
похваљивани.
Похвалу или награду не може добити ученик који нема примерно владање.
Члан 3.
У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, односно диплому
за изузетан успех у савлађивању наставног плана и програма из појединих наставних области или
предмета.
II ВРСТЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА
Члан 4.
Ученик може добити следеће врсте похвала и диплома:
 за одличан успех и примерно владање;
 за постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за постигнут
изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;
 диплома „Вук Караџић“
 диплома "Ученик генерације"
Члан 5.
Похвале могу бити усмене и писмене.
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току
наставног периода и саопштава их одељењски старешина јавно у одељењу у којем је ученик који
добија похвалу, затим пред наставницима на седницама одељењског већа и пред родитељима на
родитељском састанку.
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Члан 6.
Ученик се похваљује писмено на крају наставне године за постигнут одличан успех и
примерно владање.
Одељенски старешина може писмено похвалити ученика за освојено I, II и III место на
општинском и вишем рангу такмичења у појединачној конкуренцији и то на предлог предметног
наставника.
Одељенски старешина може писмено похвалити ученика за учешће у некој од
манифестација.
На предлог руководиоца секције одељенски старешина може писмено похвалити ученика за
посебно залагање у раду секције.
III УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ДИПЛОМА
Члан 7.
Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у средњој школи, који доноси
Министар просвете, науке и технолошког развоја, прописани су услови и поступак доделе
дипломе "Вук Караџић", као и диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета (посебна
диплома).
Члан 8.
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и владању.
Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за изузетан успех из
општеобразованог предмета или из наставне области, односно стручних предмета и практичне
наставе.
Члан 9.
Дипломе утврђене овим Правилником додељују се ученицима на крају школовања у средњој
школи ако одговарајуће образовање и васпитање стекну према прописаном наставном плану и
програму и у законом прописаном року.
Члан 10.
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику средње школе, ако почев од првог разреда до
краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних
наставним планом и програмом, из матурског, односно завршног испита и из владања.
Члан 11.
Диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, која обухвата
стручне предмете и практичну наставу ако је изучавана најмање две школске године, додељује се
ученику који:
1) постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области, односно стручних
предмета и практичне наставе на крају сваке школске године;
2) освоји прво место на такмичењу из одређеног предмета или наставне области, или ако:
- испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет или наставну област,
стручне предмете и практичну наставу и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја
него што је предвиђено наставним планом и програмом, ако се за њих не организује републичко
такмичење;
- постигне најмање врло добар општи успех у свим разредима;
- постигне примеран успех из владања у свим разредима.
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Члан 12.
Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета додељује се за следеће
предмете:
1) српски језик и књижевност ;
2) матерњи језик, за ученике припаднике националне мањине;
3) страни језик;
4) историја;
5) географија;
6) биологија;
7) математика;
8) физика;
9) хемија;
10) музичка уметност;
11) ликовна уметност;
12) физичко васпитање.
Члан 13.
Диплома за изузетан успех из појединих предмета или наставних области, додељује се за
стручне предмете и практичну наставу у подручјима рада за које је ова Школа верификована и
реализује наставни план и програм.
Члан 14.
Диплому "Вук Караџић" и диплому за изузетан успех из појединог предмета или наставне
области, додељује ученику ова Школа.
Члан 15.
Поступак за доделу дипломе "Вук Караџић" и диплома за изузетан успех из појединог
предмета или наставне области, покреће одељенско веће ове Школе.
Предлог одељенског већа за доделу диплома из става 1 овог Правилника разматра
Наставничко веће Школе, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за
добијање одређене дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому "Вук Караџић" и
диплому за општеобразовне предмете или за наставне области.
Члан 16.
Диплома "Вук Караџић" и дипломе за изузетан успех из појединих предмета или наставне
области, додељују се ученику јавно, на седници Наставничког већа, обавештавањем ученика путем
књиге обавештења коју потписује директор Школе, као и у средствима јавног информисања (
новине, телевизија).
IV УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 17.
„Ученика генерације“ бира Наставничко већа, на предлог одељењских већа.
Наставничко веће бира „Ученика генерације“ на основу писаног и образложеног предлога
Одељенских већа завршних разреда.
Члан 18.
Одељењским већима, кандидата за „Ученика генерације“ или више њих по одељењу,
предлажу одељенске старешине одељења завршних разреда.
Одељењске старешине могу за „Ученика генерације“ предложити само ученике носиоце
диплома „Вук Караџић“.
Члан 19.
Наставничко веће бира „Ученика генерације“ на основу укупног збира бодова остварених
на такмичењима током средњег образовања у организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја ( у даљем тексту: такмичења), затим на оствареним резултатима по основу
учешћа на конкурсима (литерарни, ликовни, научни и сл. ), као и по основу друштвене
активности ученика.
Бодују се само резултати остварени током целокупног средњег образовања.
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V ПОСТУПАК БОДОВАЊА
Члан 20.
Остварени резултати на такмичењима бодују се по следећем кључу за освојено место:
3. место на општинском такмичењу – 1 бод;
2. место на општинском такмичењу – 2 бода;
1. место на општинском такмичењу – 3 бода;
3. место на окружном такмичењу – 4 бода;
2. место на окружном такмичењу – 5 бодова;
1. место на окружном такмичењу – 6 бодова;
3. место на међуокружном такмичењу – 5 бодова;
2. место на међуокружном такмичењу – 6 бодова;
1. место на међуокружном такмичењу – 7 бодова;
3. место на републичком такмичењу – 8 бодова;
2. место на републичком такмичењу – 9 бодова;
1. место на републичком такмичењу – 10 бодова;
3. место на међудржавном такмичењу – 11 бодова;
2. место на међудржавном такмичењу – 13 бодова;
1. место на међудржавном такмичењу – 15 бодова;
Члан 21.
За учешће на такмичењу ученик добија следећи број бодова:
- за учешће на општинском такмичењу - 2 бода
- за учешће на окружном такмичењу
- 3 бода
- за учешће на међуокружном такмичењу- 4 бода
- за учешће на републичком такмичењу - 5 бодова
- за учешће на међудржавном такмичењу - 6 бодова.
Бодове из става 1. овог члана ученик добија независно од тога да ли је освојио прво, друго
или треће место на такмичењу, с тим што му се ови бодови додају и у случају да је освојио прво,
друго или треће место.
Члан 22.
Општинско такмичење је такмичење на нивоу Општине Пећинци.
Окружно такмичење је на нивоу Сремског округа.
Међуокружно такмичење је такмичење на нивоу два или више округа
Републичко такмичење је такмичење на нивоу Републике Србије.
Међудржавно такмичење је такмичење на нивоу две или више држава.
Члан 23.
Спортски успеси, односно успеси остварени у овиру такмичења из физичког васпитања
бодују се као и предметни, уколико су остварени појединачно.
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Члан 24.
Уколико су ученици остварили резултате екипно (спортска такмичења, квизови, такмичења
у првој помоћи, и сл.), бодују се на следећи начин:
3. место на општинском такмичењу – сваки члан екипе по 1 бод;
2. место на општинском такмичењу – сваки члан екипе по 2 бода;
1. место на општинском такмичењу – сваки члан екипе по 3 бода;
3. место на окружном такмичењу – сваки члан екипе по 4 бода;
2. место на окружном такмичењу – сваки члан екипе по 5 бодова;
1. место на окружном такмичењу – сваки члан екипе по 6 бодова;
3. место на међуокружном такмичењу – сваки члан екипе по 5 бодова;
2. место на међуокружном такмичењу – сваки члан екипе по 6 бодова;
1. место на међуокружном такмичењу – сваки члан екипе по 7 бодова;
3. место на републичком такмичењу – сваки члан екипе по 8 бодова;
2. место на републичком такмичењу – сваки члан екипе по 9 бодова;
1. место на републичком такмичењу – сваки члан екипе по 10 бодова;
3. место на међудржавном такмичењу – сваки члан екипе по 11 бодова;
2. место на међудржавном такмичењу – сваки члан екипе по 13 бодова;
1. место на међудржавном такмичењу – сваки члан екипе по 15 бодова;
За учешће на екипном такмичењу сваки ученик , члан екипе, добија следећи број бодова:
- за учешће на општинском такмичењу - 1 бод
- за учешће на окружном такмичењу
- 2 бода
- за учешће на међуокружном такмичењу - 3 бода
за учешће на републичко такмичење
- 4 бода
- за учешће на међудржавно такмичење - 5 бодова.
Бодове из става 1. овог члана ученик добија независно од тога да ли је екипа освојила прво,
друго или треће место на такмичењу, с тим што се ови бодови додају члану екипе и у случају да је
екипа на такмичењу освојила прво, друго или треће место.
Члан 25.
Број бодова по основу остварених резултата на конкурсима (литерарни, ликовни, научни
и сл.) утврђују се на следећи начин:
- 3. место - 1 бод
- 2. место – 2 бода
- 1. место – 3 бода
За учешће на конкурсима ученик добија 1 бод, независно да ли је освојио прво, друго или
треће место .
Члан 26.
За друштвене активности (културно-уметничке, научно-истраживачке, спортскорекреативне, хуманитарне, техничке, активност у ученичком парламенту ...), ученик добија следећи
број бодова:

-

активности на школском нивоу – 1 бод
активности на општинском нивоу – 2 бода
активности на окружном нивоу – 3 бода
активности на међуокружном нивоу – 4 бода
активности на републичком нивоу – 5 бодова
активности на међудржавном нивоу – 6 бодова.
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Члан 27.
Одељењско веће је дужно да сабере све бодове и за „Ученика генерације“ достави
Наставничком већу образложен писани предлог кандидата који има највише бодова.
Уколико више ученика у одељењу има исти број бодова, редослед се утврђује на основу
постигнутих успеха на такмичењима из појединих наставних предмета , а предност има онај
кандидат који је остварио више првих места, потом других, па трећих места , почев од највишег до
најнижег нивоа такмичења.
Уколико су и после примене става 2. овог члана кандидати и даље изједначени по броју
бодова, коначну одлуку о избору ученика генерације доноси Наставничко веће већином гласова
присутних чланова, јавним гласањем.
VI

ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ
УЧЕНИКА

Члан 28.
Иницијатива за похваљивање и награђивање ученика може потећи од:
 одељењске заједнице ученика;
 предметног наставника
 одељенског старешине
 одељенског већа
 Наставничког већа
 руководиоца секције.
Члан 29.
Иницијатива за похваљивање или награђивање ученика или групе ученика претходно се
износи на одељенску заједницу ученика, која се о предлогу има изјаснити.
Образложен предлог одељењске заједнице, одељењски старешина доставља одељењском
већу на разматрање и одлучивање.
Одељењско веће, већином гласова присутних чланова на седници одељењског већа,
утврђује предлог кандидата за похваљивање или награђивање и исти доставља Наставничком већу.
Наставничко веће је обавезно да примљени предлог размотри и о њему одлучи, већином
гласова присутних чланова.
Члан 30.
На одлуку о додељивању похвале или награде може се уложити жалба под условом:
 ако је повређен поступак утврђен овим Правилником за додељивање похвала и награда,
 ако је одлуку о похвали или награди донео ненaдлежни орган школе,
 ако је награду, односно похвалу добио ученик који је није заслужио.
Право на жалбу има сваки заинтересовани ученик, односно родитељ или старатељ ученика, као
и сваки наставник ове Школе, у року од 8 дана рачунајући од дана доношења одлуке о додели
похвале или награде.
О жалби одлучује Школски одбор.
Одлука Школског одбора по жалби је коначна.
Члан 31.
Књига се додељује ученицима који су постигли одличан успех и примерно владање,
ученицима који су постигли прво, друго или треће место на такмичењима почев од окружног па
навише, добитницима дипломе "Вук Караџић" и „Ученику генерације“.
Додељивање награда из става 1. овог члана врши се у складу са расположивим средствима
школе.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања у виду плаћене екскурзије,
летовања, зимовања, куповине спортске опреме, реквизита и слично, које се може обезбедити
средствима Општине Пећинци, путем спонзорста и донаторства.
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VII ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ НАСТАВНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 32.
Наставника односно другог запосленог може усмено или писмено похвалити директор
Школе на седници Наставничког већа за успешно реализован наставни процес, огледни час,
теоријско предавање или за опште залагање у школи.
На предлог стручног већа или директора школе, наставник односно други запослени може
бити награђен за изузетно залагање у редовној настави или раду секције, односно изузетно
залагање у раду на својим пословима, новчаном наградом у складу са законом и Посебним
колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и општим
актима Школе.
Додељивање награда из става 3 овог члана врши се у складу са расположивим средствима
школе.
Члан 33.
За постигнуте резултате на такмичењима ученика (освојено једно од прва три места),
наставници који су припремали ученике се награђују новчаним наградама које обезбеђује Општина
Пећинци.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Статута Школе бр. 03926/2013 од 16.12.2013.г. које се односе на похваљивање и награђивање.
Председник школског одбора
____________________
Јовановић Марија
Овај Правилник је објављен на
огласној табли Школе дана __________године,
Секретар школе______________________Малетић Вукица
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