На основу члана 57.став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(Сл.гласник РС – аутентично тумачење, 68/2015 и62/2016. – одлука УС) - (даље Закон) и
члана 87. став 1. 1. Статута ОШ “Јелена Ћетковић“ бр. 2022 од 27.12.2013, Школски одбор
на седници одржаној дана 26.04.2017. године донео је
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА, НАГРАДАМА И ДИПЛОМАМА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"Јелена Ћетковић"
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о похвалама, наградама и дипломама ученика уређују се врсте похвала, награда
диплома које се могу доделити ученицима школе, услови и критеријуми за додељивање истих,
покретање иницијативе и надлежност органа школе за доношење одлуке.

Члан 2.
Дипломе и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за успех у раду и
учењу у појединим наставним предметима, за односе ученика према другим ученицима, наставницима
и осталима као и за успешно учешће у ваннаставним активностима.

Члан 3.
Учeник кojи сe истичe у учeњу и влaдaњу пoхвaљуje сe или нaгрaђуje.
У тoку шкoлoвaњa учeнику сe дoдeљуje диплoмa или нaгрaдa зa изузeтaн oпшти успeх, oднoснo
диплoмa зa изузeтaн успeх из пojeдиних нaстaвних прeдмeтa и изузeтнoг пoстигнућa у билo кojoj
oблaсти рaдa шкoлe.
Похвале могу бити писмене и усмене и саопштавају се јавно пред одељењем, свим запосленима Школе
или пред наставницима и родитељима.
Награде ученику могу бити у облику посебних диплома, уверења или књига а у изузетним
случајевима и у новчаним износима.
Награде ученицима могу додељивати и спонзори односно донатори, на основу критеријума које
пропишу својим актима.
Ученици могу добити и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене
екскурзије, летовања, одморе, куповину спортске опреме, реквизита, наставна средства и слично, а у
складу са могућностима школе, донатора и сл.
Награде се могу додељивати и групи ученика, ученицима удруженим у поједине облике, као што су
секције, клубови и слично или целом одељењу за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу,
настави, владању и слично.
II ВРСТЕ ПОХВАЛА, НАГРАДА И ДИПЛОМА

Члан 4.
Ученик може добити следеће врсте похвала и диплома:
• Похвала за одличан успех и примерно владање;
• Похвалу за постигнуте резултате на такмичењима и презентовање школе;
• Диплому „Најбољи друг“ за однос према другим ученицима, наставницима и осталима и однос
према школи;
• Посебне дипломе за постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно
за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;
• Диплому „Спортиста генерације“;
• Диплому „Ученик генерације“;
• Диплому „Вук Караџић“.
Дипломе „Спортиста генерације“ и „Ученик генерације“ се додељују ученику завршног разреда.
Диплома „Најбољи друг додељује се ученицима свих одељења за школску годину.

Члан 5.
Наставничко веће похваљује писмено на крају полугодишта и школске године ученике за постигнут
одличан успех из свих наставних предмета и примерно владање. Школа може доделити и школску
похвалницу овим ученицима на крају школске године.
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Директор школе може писмено похвалити ученика за освојено I, II, III место на општинском и вишем
рангу такмичења у појединачној и екипној конкуренцији.
Одељењски старешина може писмено похвалити ученика за учешће у некој од манифестација које нису
под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту
Министарство).
На предлог руководиоца секције одељењски старешина може писмено похвалити ученика за
посебно залагање у раду секције.

Члан 7.
Дипломе „Ученик генерације“ и „Спортиста генерације“ могу бити додељене по једном ученику које
предлажу одељенске старешине. Школа, у складу са могућностима, поклања овим изузетним
ученицима поклон у виду енциклопедије, дидактичког средства, путовања....
Диплома „Најбољи друг“ додељује се ученику сваког одељења кога предлаже његова одељењска
заједница.

Члан 7.
Правилником о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи прописана је диплома „Вук
Караџић“ као и диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета прописаног правилником
(посебна диплома).

Члан 8.
Диплома ''Вук Караџић'' додељује се ученику:
1) ако од петог до осмог разреда на крају сваке школске године постигне одличан успех из свих
предмета прописаних наставним планом и програмом и примерно владање, и
2) ако поред постигнутог одличног успеха и примерног владања добије најмање једну посебну
диплому или једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Члан 9.
Диплома ''Вук Караџић'', изузетно може се доделити ученику који из објективних разлога не постигне
одличан успех у свим разредима из предмета за које је поред залагања потребна и одговарајућа
способност као: музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање.

Члан 10.
Диплома за изузетан успех из појединог наставног предмета додељује се ученику за предмете
утврђене правилником /посебна диплома/.
Посебна диплома додељује се ученику за наставни предмет који је изучаван најмање две школске
године и ако испуни следеће услове:
1) постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање на крају сваке школске године и
2) постигне одличан успех из тог наставног предмета на крају сваке школске године и
3) добије једну од прве три награде на општинском или градском такмичењу.

Ако није организовано општинско или градско 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 11.
Диплому ''Вук Караџић'' и посебну диплому додељује школа ученику на предлог наставничког већа.
Наставничко веће школе утврђује да ли предложени ученици испуњавају услове утврђене Правилником
који доноси Министар за додељивање одговарајућих диплома и доносе Одлуку којим се ученицима
додељује Диплома „Вук Караџић“, а којим посебна диплома. Поступак за доделу диплома покреће
одељењско веће.
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III ПОКРЕТАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЛУ ДИПЛОМА, ПОХВАЛА И НАГРАДА
УЧЕНИКА
Члан 12.
Иницијатива за доделу диплома, похвала и награда ученика може потећи од:
• одељенске заједнице ученика;
• Одељењског већа;
• предметног наставника;
• Наставничког већа;
• руководиоца секције;
• одељењског старешине.

Члан 13.
Кандидате за Ученика генерације и Спортисту генерације предлажу одељењске старешине након
седнице одељењског већа на којима се утврђује успех ученика на крају осмог разреда; свако одељење
даје једног кандидата за Ученика генерације и једног кандидата за Спортисту генерације. Одељењски
старешина, у свом одељењу, врши одабир ученика и предлаже кандидате за Ученика генерације и
Спортисту генерације.
Процедуру избора Ученика генерације и Спортисте генерације спроводе Комисије које именује
Наставничко веће, а чине је:
за избор Ученика генерације - стручни сарадник и два наставника,
за избор Спортисте генерације - стручни сарадник и два наставника физичког васпитања.
Након бодовања предложених кандидата, према критеријумима из овог правилника, а на основу
приложене документације коју припрема одељењски старешина или прибавља комисија, прави се ранг
листа.
Кандидат који има највећи број бодова по Члану 15. овог правилника ће бити предложен
Наставничком већу за Ученика генерације.
Кандидат који има највећи број бодова по Члану 19. овог правилника ће бити предложен
Наставничком већу за Спортисту генерације.
Наставничко веће проглашава ученика генерације и спортисту генерације.
Члан 14.
Процедуру избора Најбољег друга спроводи одељењски старешина у оквиру одељењске заједнице.
Ученици предлажу кандидате, а гласање се спроводи на часу одељењске заједнице.
Кандидати из сваког одељења који имају највећи број гласова по Члану 25. овог правилника
предлажу се Директору школе за доделу дипломе „Најбољи Друг“.
Директор школе проглашава Најбољег друга за свако одељење.

IV УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Услови за предлог Ученика генерације су:

Члан 15.

1. Да је ученик уписан у ОШ „Јелена Ћетковић“ најкасније од петог разреда;
2. Да је постигао одличан успех из свих наставних предмета и да има примерно владање у свим разредима,
тј. да је носилац Вукове дипломе;
3. Да нема изречену васпитну и васпитно-дисциплинску меру: укор одељењског старешине, укор
одељењског већа, укор директора школе, укор наставничког већа и смањену оцену из владања на крају
првог и другог полугодишта, почев од петог разреда.
Критеријуми за избор Ученика генерације и начин бодовања
4. Постигнут успех на такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства за сваку школску
годину – према табели:
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5. Ученик за сваку област (наставни предмет) у којој је учествовао на такмичењу и освојио награду добија
по 2 бода; бодови се додељују за област у којој се ученик такмичио, без обзира на број освојених награда
и учешћа у области; ако се у оквиру једне области (наставног предмета) организује више врста
такмичења или конкурса на којима је ученик освојио награде, бодови му се додељују само за једну
област;
6. Учешће у раду секција и додатне наставе – за учешће на више од 50% одржаних часова у најмање две од
наведених ваннаставних активности у току једне школске године, ученик добија по један бод за сваку
школску годину, почев од 5. разреда;
7. Учествовање у раду Ученичког парламента-за учешће на више од 50% одржаних састанака у току
школске године ученик добија два бода по школској години;
8. Ако је изабран за Најбољег друга на нивоу одељења, за сваку школску годину у којој је изабран, почев од
петог разреда, ученик добија по 2 поена;
9. Подршка одељењских заједница ученика осмог разреда - свако одељење осмог разреда тајним гласањем
путем анкете бира ученика коме ће доделити 5 поена. Потенцијалне кандидате из одељења за Ученика
генерације предлаже одељењски старешина, на основу дотадашњих постигнућа, а у складу с
критеријумима за избор, а кандидат с највећим бројем гласова у одељењу добија пет поена, уколико
буде званични кандидат одељења.
10. Уколико је кандидат, у периоду од 5. до 8. разреда основне школе, и редован ученик акредитоване
(државне) музичке и балетске школе добија по 1 поен за сваку школску годину.
Члан 16.
Доказе испуњености критеријума за Ученика генерације обезбеђују одељењски старешина и
комисија.
Испуњеност услова из тачке 1, 2 и 3 доказује се; матичном књигом, дневницима образовноваспитног рада у одељењу од петог до осмог разреда, ђачком књижицом и сведочанствима,
записницима и Вуковом дипломом.
Испуњеност услова из тачке 4, 5. и 8. доказује се дипломама (оригиналима или фотокопијама) или
потврдама о освојеним местима на такмичењима, или школском евиденцијом (годишњим извештајем
о раду школе за текућу и претходне три године).
Испуњеност услова из тачке 6. доказује се дневницима осталих облика образовно-васпитног рада од
петог до осмог разреда.
Испуњеност услова из тачке 7. доказује се записницима о раду Ученичког парламента.
Испуњеност услова из тачке 9. доказује се анкетама и ранг листом освојених гласова на нивоу
одељења.
Доказ да је кандидат , у периоду од 5. до 8. разреда основне школе, био редован ученик акредитоване
(државне) музичке и балетске школе доказује се потврдом или сведочанством те школе.
Ђачку књижицу, сведочанства, дипломе ученика, потврде и резултате анкете доставља одељењски
старешина комисији, уз предлог кандидата за Ученика генерације.
Увид у остала школска документа и евиденције врши комисија.

Члан 17.
Комисија вреднује приложене доказе и податке из евиденција и саставља прелиминарну бодовну
листу за сваког од кандидата.
Одељењски старешина листу из става 1. овог члана даје на увид и сагласност родитељу кандидата,
чију тачност родитељ потврђује својим потписом у року од два дана од момента обавештавања.
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Уколико родитељ не потврди сагласност, а не изјави примедбе на бодовну листу, сматра се да је
сагласан са постојећом бодовном листом.
Уколико родитељ сматра да његово дете није правилно бодовано, ставља примедбу на
прелиминарну бодовну листу и доставља доказе комисији. Уколико, и поред примедбе, не достави
нове доказе у року од два дана, сматраће се да је одустао од примедби.
После истека рока, узимајући у обзир примедбе и нове доказе, комисија формира коначне бодовне
листе.
Члан 18.
Кандидата с највећим бројем бодова Комисија предлаже Наставничком већу за доделу Дипломе
Ученик генерације.
У случају да два и више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидат који има
већи број поена по основу освојених награда на такмичењима, а ако се ни тако не може утврдити
редослед кандидата, предност ће имати кандидат који има већи број бодова по основу награда
освојених на републичким и међународним такмичењима.

V УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 19.

Услови за предлог Спортисте генерације су:
1. Да је ученик уписан у ОШ „Јелена Ћетковић“ најкасније од петог разреда;
2. Да је постигао најмање врло добар општи успех и примерно владање у свим разредима;
3. Да нема изречену васпитну и васпитно-дисциплинску меру: укор одељењског старешине, укор
одељењског већа, укор директора школе, укор наставничког већа и смањену оцену из владања на крају
првог и другог полугодишта, почев од петог разреда;
4. Да му је додељена посебна диплома за предмет физичко васпитање.
Критеријуми за избор Спортисте генерације и начин бодовања
5. Постигнут успех на такмичењима из предмета физичко васпитање у организацији Министарства за
сваку школску годину – према табели:

I
II
III
учешће

Број бодова
1,5 3
4,5 6
1
2,5 4
5,5
0,5 2
3,5 5
1

међународ

градско

републичк

општинско

међународ

градско

НИВО ТАКМИЧЕЊА - екипно

освојено
место

општинско

I
II
III
учешће

Број бодова
3
6
9
12
2
5
8
11
1
4
7
10
1
2

републичк

освојено
место

НИВО ТАКМИЧЕЊА - појединачно

6. Ученик за сваку спортску област (дисциплину) у којој је учествовао на такмичењу и освојио награду
добија по 2 бода; бодови се додељују за дисциплину у којој се ученик такмичио, без обзира на број
освојених награда и учешћа у области; ако се у оквиру једне области (дисциплине) организује више
врста такмичења на којима је ученик освојио награде, бодови му се додељују само за једну област;
7. Ако је изабран за Најбољег друга на нивоу одељења, за сваку школску годину у којој је изабран, почев од
петог разреда, ученик добија по 2 поена.
Члан 20.
Доказе испуњености критеријума за Спортисту генерације обезбеђују одељењски старешина и
комисија.
Испуњеност услова из ставки 1-5 доказује се; матичном књигом, дневницима образовно-васпитног
рада у одељењу од петог до осмог разреда, ђачком књижицом, сведочанствима и Посебном дипломом
за физичко васпитање.
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Испуњеност услова из ставки 6-8. доказује се дипломама (оригиналима или фотокопијама) или
потврдама о освојеним местима на такмичењима, или школском евиденцијом (годишњим извештајем
о раду школе за текућу и претходне три године).
Ђачку књижицу, сведочанства, дипломе ученика и резултате анкете доставља одељењски
старешина комисији, уз предлог кандидата за Ученика генерације.
Увид у остала школска документа и евиденције врши комисија.

Члан 21.
Комисија вреднује приложене доказе и податке из евиденција и саставља прелиминарну бодовну
листу за сваког од кандидата.
Одељењски старешина листу из става 1. овог члана даје на увид и сагласност родитељу кандидата,
чију тачност родитељ потврђује својим потписом у року од два дана од момента обавештавања.
Уколико родитељ не потврди сагласност, а не изјави примедбе на бодовну листу, сматра се да је
сагласан са постојећом бодовном листом.
Уколико родитељ сматра да његово дете није правилно бодовано, ставља примедбу на
прелиминарну бодовну листу и доставља доказе комисији. Уколико, и поред примедбе, не достави
нове доказе у року од два дана, сматраће се да је одустао од примедби.
После истека рока, узимајући у обзир примедбе и нове доказе, комисија формира коначне бодовне
листе.
Члан 22.
Кандидата с највећим бројем бодова Комисија предлаже Наставничком већу за доделу Дипломе
Спортиста генерације.
У случају да два и више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидат који има
већи број поена по основу освојених награда на такмичењима, а ако се ни тако не може утврдити
редослед кандидата, предност ће имати кандидат који има већи број бодова по основу награда
освојених на републичким и међународним такмичењима.
VI УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ДРУГА
Члан 23.
На предлог одељењске заједнице директор школе може доделити диплому ученику одељења који се
највише истакао у позитивном односу према другим ученицима, наставницима и осталима, и који
својим односом према школи представља пример другим ученицима (Диплома „Најбољи друг“)

Члан 24.
Услови за предлог Најбољег друга су:
1. Да ученик нема изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере током године
2. Да поседује следеће квалитете:
• поштује и уважава личност других ученика и наставника
• са свима је у добрим односима
• помаже другим ученицима у савладавању градива и другим активностима
• не улази у конфликте и помаже другим ученицима у решавању истих
• искрен је и одан пријатељ

Члан 25.
Одељењски старешина прави листу ученика који немају изречене васпитне и васпитнодисциплинске мере током године, а ученици који су предложени за избор не морају имати одличан
успех.
Одељењски старешина ученицима објашњава критеријум за избор најбољег друга и припрема
гласачке листиће са именима кандидата.
Избор ученика се спроводи на часу одељењске заједнице тајним гласањем, тако што сваки ученик са
листе предлога бира и рангира три ученика којима се додељују три, два и један поен (за први, други и
трећи избор); сабирањем свих поена добијених гласањем добија се укупан скор за сваког кандидата.
Кандидату с највећим бројем освојених гласова додељује се Диплома „Најбољи друг“.
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VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
О сваком предлогу за додељивање дипломе, похвале и награде орган надлежан за додељивање
одлучује на седници.
За одлучивање је потребан кворум од минимално 50% плус један од укупног броја чланова органа.
Одлука се сматра донетом ако је за предлог гласала већина од броја присутних чланова органа.
Члан 27.
Додељивање дипломе, похвале и награде има свечани карактер и обавља се пред свим ученицима
одељења, разреда или школе.

Члан 28.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Објављен на огласној табли 27.04.2017 , ступио на снагу 06.05.2017.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник заведен под дел.бр II – 935 од 9.6.2015.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА:
Никола Ћеранић
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