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ПРАВИЛНИК
П ППХВАЉИВАОУ И НАГРАЂИВАОУ УЧЕНИКА
ПШ „НХ СИНИША НИКПЛАЈЕВИЋ“

БЕПГРАД, ЈУН 2017. ГПДИНЕ

На пснпву 57. став 1. ташка 1) а у вези шлана 43. став 3. Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015,
68/2015 и 62/2016-пдлуке УС), Шкплски пдбпр Пснпвне щкпле "НХ Синища Никплајевић" у
Бепграду на седници пдржанпј дана 20. 06. 2017. дпнеп је

П Р А В И Л Н И К
П ППХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА ПСНПВНЕ ШКПЛЕ
ПШ „НХ Синиша Николајевић“
Члан 1.
Ушеници кпји се истишу свпјим радпм и ппнащаоем, кап и ушеници кпји ппстижу
изузетне резултате у савлађиваоу ппјединих пблика пбразпвнп-васпитнпг рада мпгу бити
ппхваљивани и награђивани
Пвим Правилникпм утврђује се врсте ппхвала, награда и диплпма за изузетан ппщти успех
ушеника у ушеоу и владаоу и услпви и нашин дпделе ушеницима ПШ „НХ Синиша
Николајевић“
Члан 2.
Ппхвале мпгу бити писмене и усмене.
Писмене ппхвале (ппхвалнице) дпдељују: директпр щкпле, Наставнишкп веће, ушенишке
прганизације.
Писмене ппхвале Наставнишкпг већа за пдлишан успех и примернп владаое уписују се у
ђашку коижицу
Усмене ппхвале упућују: директпр щкпле, пдељеоски старещина, предметни наставници,
педагпщкп психплпщка служба
Усмене ппхвале се саппщтавају јавнп, крпз коигу пбавещтеоа, пред пдељеоем, свим
разредима, свим заппсленима у Шкпли или пред наставницима и рпдитељима
Члан 3.
Писмене ппхвале се дпдељују: Пдељеоскпј заједници, ушенишкпј прганизацији, групи
ушеника и ппјединцу кпји су се свпјим радпм, залагаоем истакли у пднпсу на пстале
кплективе и ппјединце.
Писмене ппхвале се дпдељују и ппјединцу или групи ушеника кпји су на такмишеоима у
щкпли или ван ое, кап и у другим хуманитарним, друщтвеним, сппртским и креативним
пбластима, ппстигли запажене резултате.
Усмене ппхвале се упућују пдељеоскпј заједници, ушенишкпј прганизацији, групи ушеника
и ппјединцу кпји су се свпјим радпм, залагаоем или ппнащаоем истакли у пднпсу на
пстале кплективе или ппјединце.

Члан 4.
Награде мпгу бити дпдељене у виду диплпма, коига, а у изузетним слушајевима и у
нпвшаним изнпсима.

Ушеници мпгу дпбити и друге пблике материјалнпг награђиваоа, кпји се исказује крпз
плаћене екскурзије, летпваоа, пдмпре, куппвину щкплскпг прибпра, сппртских реквизита
и сл.
Нпвшана награда се дпдељује у изнпсу кпји пдреди Наставнишкп веће, а у складу са
финансијским прпписима и мпгућнпстима щкпле.
Награду дпдељује Наставнишкп веће, Савет рпдитеља, Ушенишке прганизације, друщтвене
институције, правна и физишка лица.
Награде се дпдељују пдељеоскпј заједници, ушенишкпј прганизацији, групи ушеника и
ппјединцу кпји су се свпјим радпм, залагаоем или ппнащаоем истакли у пднпсу на пстале
кплективе или ппјединце.
Награде се дпдељују ушеницима кпји су пстварили изузетне резултате на такмишеоима,
кпнкурсима, смпртама и хуманитарнп – друщтвеним акцијама на ппщтинскпм, градскпм,
републишкпм и међунарпднпм нивпу.
Члан 5.
Наставнишкп веће дпдељује ппхвале, награде, диплпме и тп :
1.
за пдлишан успех и примернп владаое на крају щкплске гпдине,
2.
диплпме «Вук Карачић»
3.
Ппсебне диплпме
4.
зваое Ушеника генерације
5.
за изузетне резултате у разлишитим пбластима пбразпваоа и васпитаоа.
Члан 6.
Наставнишкп веће награђује коигама ушенике псмпг разреда, за пдлишан успех и
примернп владаое на крају щкплске гпдине.
Наставнишкп веће писменп ппхваљује (дпдељује ппхвалницу) ушеницима другпг, трећег,
шетвртпг, петпг, щестпг и седмпг разреда за пдлишан успех и примернп владаое на крају
щкплске гпдине и за ппстигнуте резултате у ппјединим пбластима пбразпваоа и
васпитаоа.
Члан 7.
Наставнишкп веће дпдељује диплпму «Вук Карачић».
Диплпма «Вук Карађић» дпдељује се ушенику за изузетан ппщти успех, ушеое и
примернп владаое.
Диплпма «Вук Карачић» дпдељује се ушенику:
1.
Акп је пд петпг дп псмпг разреда на крају сваке щкплеке гпдине ппстигап
пдлишан успех из свих предмета прпписаних наставним планпм и прпгрампм,
2.
Акп је имап примернп владаое,
3.
Акп је ппред ппстигнутпг пдлишнпг успеха из свих предмета и примернпг
владаоа дпбип најмаое једну ппсебну диплпму или једну пд прве три награде на
ппщтинскпм или градскпм такмишеоу,
Диплпма «Вук Карачић» изузетнп, мпже се дпделити ушенику кпји из пбјективних
разлпга није ппстигап пдлишан успех у свим разредима и тп из предмета за кпје је

ппред залагаоа пптребна пдгпварајућа, ппсебна, сппспбнпст кап музишка култура,
ликпвна култура и физишкп васпитаое.
Наставнишкп веће щкпле утврђује да ли предлпжени ушеници испуоавају услпве
утврђене пвим Правилникпм за дпдељиваое пдгпварајуће диплпме и дпнпси пдлуку
кпјим се ушеницима дпдељује Диплпма «Вук Карачић», а кпјим ппсебне диплпме из
шлана 9. пвпг Правилника.
Ппступак за дпделу диплпме «Вук Карачић» ппкреће Пдељеоскп веће псмпг разреда.
Члан 8.
Наставнишкп веће дпдељује ппсебне диплпме :
Ппсебне диплпме дпдељују се ушенику за наставни предмет кпји је изушаван најмаое
две щкплске гпдине.
Ппсебна диплпма се дпдељује акп је ушеник :
1.
ппстигап најмаое врлп дпбар ппщти успех и примернп владаое на крају
сваке щкплске гпдине,
2.
ппстигап пдлишан успех из тпг наставнпг предмета на крају сваке щкплске
гпдине,
3.
дпбип једну пд прве три награде на ппщтинскпм или градскпм такмишеоу,
Акп није прганизпванп ппщтинскп или градскп такмишеое из пдређенпг наставнпг
предмета, Ппсебна диплпма дпдељује се ушенику кпји ппред услпва из ташке 1. и 2.
пвпг шлана исппљи ппсебну сппспбнпст и склпнпст за тај наставни предмет и ппстигне
пптпуније и щире ппзнаваое оегпвпг садржаја негп щтп је предвиђенп наставним
планпм и прпгрампм.
Члан 9.
Ушенику се дпдељују Ппсебне диплпме за следеће наставне предмете:
1.
српски језик,
2.
матерои језик за ушенике наципналне маоине,
3.
страни језик,
4.
истприја,
5.
гепграфија,
6.
биплпгија
7.
математике,
8.
физика,
9.
хемија,
10.
музишка култура,
11.ликпвна култура,
12.физишкп васпитаое,
13.технишкп пбразпваое.

Члан 10.
Ушеник кпме је дпдељена Диплпма «Вук Карачић» мпже се дпделити и једна или вище
Ппсебних диплпма, ппд услпвпм утврђеним пвим правилникпм.
Ппступак дпделе Ппсебних диплпма ппкреће Пдељеоскп веће щкпле.
Члан 11.
Пдељенске старещине псмих разреда и пдељенске заједнице псмих разреда предлажу
Наставнишкпм већу пп једнпг ушеника из свакпг пдељеоа псмпг разреда за стицаое зваоа
Ушеник пдељеоа
Члан 12.
Наставнишкп веће дпдељује зваое Ушеник генерације придржавајући се критеријума из
шлана 13. пвпг Правилника.
Предлпг за дпделу зваоа Ушеник генерације даје пдељеоска заједница и пдељеоски
старещина пдељеоа пдељенскпм већу уз пбавезну презентацију свих ппстигнутих
резултата и псвпјених бпдпва пппуоаваоем табеле са елементима за бпдпваое избпра
ушеника генерације кпја је саставни деп Правилника.
Табелу пппуоава и за ташнпст ппдатака је пдгпвпран пдељенски старещина.
Пдељеоскп веће разматра предлпг, а пдлуку п нпсипцу зваоа дпнпси Наставнишкп веће
на седници.
Ушеник генерације је ушеник кпји је тпкпм щкплпваоа постигао изузетне резултате, кап и
прва три места, у вище пбласти пбразпваоа и васпитаоа на разлишитим нивпима и дап
допринос свпјпј афирмацији и афирмацији јавне делатнпсти щкпле, заједнищтву
пдељеоа и генерације.
Кандидат за Ушеника генерације мпже бити и ушеник заврщнпг разреда кпји није
ппхађап све разреде у ПШ „НХ Синища Никплајевић“.
Зваое Ушеник генерације дпдељује се једнпм ушенику.
Члан 13.
Критеријуми на пснпву кпјих се прпглащава (дпдељује зваое) ушеник генерације су :
1.
Да је ушеник нпсилац Диплпме «Вук Карачић»,
2.
Брпј ппсебних диплпма;
3.
Брпј бпдпва за псвпјена места на такмишеоима – ппщтинскпм, градскпм,
републишкпм, међунарпднпм, шији је прганизатпр Министарствп прпсвете, щкпла,
струшна друщтва и други прганизатпри у сарадои са Министарствпм прпсвете,
4.
Ушещће на такмишеоима,
5.
Ангажпваое ушеника у културнпј и јавнпј делатнпсти щкпле,
6.
Рад у пквиру пдељенске заједнице и Ушенишкпг парламента,
7.
Дружељубивпст и спремнпст да ппмпгне другпвима,
8.
Ппхађаое паралелне щкпле
Члан 14.

Свака ппсебна диплпма нпси 5 бпдпва.
БРПЈ ППСЕБНИХ ДИПЛПМА X 5 БПДПВА
НАЗИВ ДИПЛПМЕ

Брпј бпдпва

1.
2.
3.

УКУПНП

Ушещће на градскпм и републишкпм такмишеоу нпси пдређен брпј бпдпва и тп:
УЧЕШЋЕ НА ГРАДСКПМ ТАКМИЧЕОУ ( за једнп ушещће пп 3 бпда)
предмет
IV
V
VI
VII
разред
разред
разред разред
1.
2.
3.
4
5.
6.

УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКПМ ТАКМИЧЕОУ пп 30 бпдпва
Предмет
VII
разред
1.
2.
3.
4

VIII
разред

VIII
разред

укупнп

УКУПНП

Члан 15.
Свакп псвпјенп местп на такмишеоу, у зависнпсти пд нивпа, нпси пдређен брпј бпдпва.
Брпј бпдпва за псвпјена места пп нивпима је следећи:
ППШТИНСКА ТАКМИЧЕОА (брпј бпдпва за: 1.местп=30 , 2.=20 и 3.=10)
предмет
IV
V
VI
VII
разред
Разред
разред
разред
1.
2.
3.
4
5.
6.
ГРАДСКП ТАКМИЧЕОЕ- ( брпј бпдпва за 1.местп=60 , 2.= 50, 3.= 40)
предмет
IV
V
VI
VII
разред
Разред
разред
разред
1.
2.
3.
4

VIII
разред

укупнп

VIII
разред

укупнп

УСПЕХ НА РЕПУБЛИЧКПМ ТАКМИЧЕОУ ( брпј бпдпва за 1.местп= 100, 2.= 90,3 .= 80)
Предмет
VII
VIII
УКУПНП
разред
разред
1.
2.
3.
4
Члан 16.
Ушенику се узимају у пбзир сви пстварени резултати из једнпг предмета, пднпснп
дпдељују бпдпви за сва псвпјена места на свим нивпима такмишеоа.
Када је ушеник из два или вище предмета псвпјип пп једнп или вище ппјединашних места,
бпдпви из свих предмета сабирају се, при шему, истп такп се узимају у пбзир сви
пстварени резултати из свакпг предмета.

Члан 17.
Пцену за ангажпваое у културнпј и јавнпј делатнпсти щкпле дпнпсе струшна већа,
пдељенска већа и кпмисије
Пбласт-предмет

Вепма
ангажпван
10

Ангажпван
5

Незаинтереспван
0

Члан 18.
РАД У ПКВИРУ ПДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА
Предмет
бпдпви

УКУПНП

За сваку гпдину рукпвпђеоа Пдељенскпм
1
заједницпм
За сваку гпдину рукпвпђеоа Ушенишким
1
парламентпм
За сваку гпдину шланства у Ушенишкпм
0,5
парламенту
Пп пвпм пснпву кандидат мпже дпбити највище 5 бпдпва.
Члан 19.
Статус у пдљеоу пдређује и пцену за кпмуникацију са другпвима даје пдељенска
заједница и пдељенски старещина спрпвпђеоем анкете и бпдпваоем на следећи нашин:

Брпј бпдпва
Дружељубив
Ппмаже
другпвима

1-5
1-5

Укупан брпј
бпдпва
1-10

Члан 20.

ППХАЂАОЕ ПАРАЛЕЛНЕ ШКПЛЕ
Предмет
За сваки заврщен разред паралелне
щкпле

бпдпви
1

УКУПНП

Члан 21.
Укпликп два ушеника имају исти брпј бпдпва, ушеник генерације биће изабран накпн
кпрективнпг бпдпваоа према дпдатним критеријумима, а тп су:
1.
Брпј бпдпва за успех 5,00 на пплугпдищту пд V-VIII разреда; за сваки разред
пп 2 бпда;
2.
Брпј ушещћа на ппщтинским такмишеоима пд IV дп VIII разреда; за свакп
ушещће пп 2 бпда.
Бпдпваое пп кпрективним бпдпвима се врщи првп ппд ташкпм 1., па затим, акп је
пптребнп, ппд ташкпм 2.
Члан 22.
Укпликп и накпн бпдпваоа према дпдатним критеријумима не мпже да се пдреди
ушеник генерације, нпсилац зваоа Ушеник генерације ће бити ушеник за кпга јавнп гласа
већина пд укупнпг брпја шланпва Наставнишкпг већа.
Члан 23.
За спрпвпђеое Правилника пдгпвпран је директпр щкпле.
Члан 24.
Пвај Правилник ступа на снагу у рпку пд 8 дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
щкпле.
Брпј: 384/1-2017
Датум пбјављиваоа: 20. 06. 2017. гпдине

Председник Шкплскпг пдбпра:
Бранимир Имбрахимпащић

