На основу члана 57. Став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. Гл. РС“, број 72/09, 52/11, 55/13) и члана 24. став 1. тачка 1.
Статута школе, Школски одбор Средње техничке ПТТ школе, на седници
одржаној дана 25.04.2016.године доноси

ПРАВИЛНИК

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о похваљивању и награђивању ученика (у даљем
тексту Правилник) прописују се врсте похвала и награда које могу добити
ученици Средње техничке ПТТ школе (у даљем тексту Школа) као и услови и
начин њиховог додељивања.

II ПОХВАЛЕ
Члан 2.
Ученик може добити похвалу за:
1) Одличан успех и примерно владање
2) Постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за
изузетан успех у појединим ваннаставним активностима
3) „Ученика генерације“
4) „Најбољег ученика“ на одређеном образовном профилу
Похвале из става 1. тач. 3) и 4) овог члана додељују се ученицима завршног
разреда.
Члан 3
Похвале могу бити усмене и писмене.
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању
у току наставног периода, коју, на основу предлога чланова одељенске заједнице
или предметног наставника, саопштава одељенски старешина пред одељењем и
родитељима.
Писмену похвалу Одељенског већа ученик добија за остварене резултате у раду,
учењу и понашању, као и за учешће и постигнуте резултате у ванаставним
активностима школе, на предлог одељенског старешина или чланова Одељенског
већа и она му се уписује у ђачку књижицу.
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Члан 4
Ученици који на крају школске године постигну одличан општи успех и
примерно владање похваљују се за одличан успех и примерно владање и ова
похвала се уписује у ђачку књижицу.
Похвала за постигнут изузетан успех из појединих наставних области,
као и за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима додељује се
ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним
областима или ваннаставним активностима на основу предлога Одељенског већа,
и уписује се у ђачку књижицу.
Члан 5
Похвала „Ученик генерације“ додељује се једном ученику завршног
разреда, на основу критеријума који се утврђују овим Правилником. Ова похвала
је писмена и уписује се у Књигу евиденције и јавно оглашава у Школи.
Похвале „Најбољи ученик“ на одређеном образовном профилу додељују
се ученицима завршног разреда, за сваки образовни профил (осим за онај
образовни профил чији је ученик носилац похвале за ученика генерације) на
основу критеријума који се утврђују овим Правилником. Ове похвале су писмене
и уписују се у Књигу евиденције и јавно оглашавају у Школи.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 6
Ученик генерације може постати онај кандидат који испуњава следеће услове:
1. Да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима;
2. Да је у току школовања имао примерно владање;
3. Да се у току школовања истицао у наставним и ваннаставним
активностима;
4. Да се истицао својим позитивним и одговорним односом према школи,
друговима, наставницима и својим школским обавезама.
Члан 7.
Приликом вредновања за избор ученика генерације, у обзир се узимају
резултати у раду регистрованих секција у школи, такмичења у знању и
стваралаштву из појединих предмета и освајања награда на појединим
такмичењима, затим учешће и освајање награда на разним конкурсима
ликовног, музичког, језичког и техничког стваралаштва те разним спортским
активностима спроведеним у организацији матичне школе, Министарства
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просветe, науке и технолошког развоја, Заједнице електротехничких школа,
Заједнице саобраћајних школа, републичких, европских и светских асоцијација
које се баве питањем васпитања и образовања.
Такође се вреднују резултати ученика који су учествовали у реализацији
пројеката важним за уношење иновација и савремени приступ реализацији
образовно – васпитног рада у школи, као и пројектима од регионалног,
републичког и међународног значаја, учешће ученика на конференцијама,
трибинама, фестивалима, смотрама научног и стручног карактера.
Начин вредновања ученичких постигнућа прописује овај Правилник.
ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА
Члан 8
Инцијативу за избор ученика генерације може покренути одељенски
старешина, предметни наставник, Одељенско веће, Стручно веће, Наставничко
веће, директор Школе или Ученички парламент. Писани предлог подноси
одељенски старешина а могу га поднети и други који су иницирали предлог.
Рок за подношење предлога за избор ученика генерације је 15. мај текуће
школске године.
НАЧИН ВРЕДНОВАЊА АКТИВНОСТИ
Члан 9.
Постигнућа која се вреднују при рангирању кандидата за ученике генерације су:
ПОСТИГНУЋЕ

1. Успех у учењу током школовања
2. Успех на такмичењима
3. Успех на смотрама
4. Успех у спорту
5. Активности и допринос ваннаставним
активностима
7. Руковођење одељенском заједницом /
Ученичким парламентом
6. Активности и допринос у раду секција школе
УКУПНО
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Максималан
број бодова
за ученике IV
степена
100
96
84
50
30

Максималан
број бодова
за ученике
III степена
99,90
96
84
50
30
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10

4
374

4
373,90

Члан 10.
Активности из члана 9, вреднују се на следећи начин:
Успех у учењу током школовања
За кандидате који се образују у оквиру четвртог степена стручне спреме,
сума просечних оцена (заокружених на 2 децимале) на крају сваке школске
односно наставне године за завршени разред помножена коефицијентом 5.
За кандидате који се образују у оквиру трећег степена стручне спреме,
сума просечних оцена (заокружених на 2 децимале) на крају сваке школске
односно наставне године за завршени разред помножена коефицијентом 6,66.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу
је 100, односно 99,9.
***

Успех на такмичењима
За учешће и освојено место на школском, општинском, регионалном,
републичком такмичењу, олимпијади, европском и светском такмичењу у
знању, која се налазе у Календару такмичења и смотри средњих школа за текућу
школску годину а који, на основу Стручног упутства о организовању такмичења и
смотри ученика основне и средње школе доноси Министарство просвете, науке и
технолошког развоја за сваку школску годину, кандидат може добити следећи број

бодова:
НИВО ТАКМИЧЕЊА
А
Б
В
Г
Д

Школско такмичење
Општинско такмичење
Регионално такмичење
Републичко такмичење
Олимпијаде знања,
европска и светска
такмичења

I МЕСТО
1,5
4
5
6
7

БРОЈ БОДОВА
II МЕСТО
III МЕСТО
1
0,5
3
2
4
3
5
4
6
5

УЧЕШЋЕ
0,1
1
2
3
4

Уколико се одржава само екипно такмичење, кандидату који је био члан
те екипе припада 30% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.
Уколико такмичење нема предтакмичење, онда кандидату припадају
бодови за један ниво нижег такмичења (нпр. уколико постоји само школско и
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републичко такмичење, онда ученику за успех на републичком такмичењу
припадају бодови као за регионално такмичење, према освојеном месту)
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу
је 96.
***
Успех на смотрама
За освојено место на смотрама које се налазе у Календару такмичења и
смотри средњих школа за текућу школску годину а који, на основу Стручног
упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе
доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја за сваку школску
годину, кандидат може добити следећи број бодова:
НИВО ТАКМИЧЕЊА
А
Б
В
Г
Д

Школско такмичење
Општинско такмичење
Регионално такмичење
Републичко такмичење
Олимпијаде знања,
европска и светска
такмичења

I МЕСТО
1,5
3,5
4,5
5,5
6,5

БРОЈ БОДОВА
II МЕСТО
III МЕСТО
1
0,5
2,5
1,5
3,5
3
4,5
3,5
5,5
4,5

УЧЕШЋЕ
0,1
1
2
2,5
3,5

Уколико се одржава само екипно такмичење, кандидату које је био члан
те екипе припада 30% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.
Напомена: бодује се једно признање и то оно које носи више бодова на
смотри.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу
је 84.
***

5

Успех у спорту
За успех на спортским такмичењима које се налазе у Календару такмичења и
смотри средњих школа за текућу школску годину а који, на основу Стручног
упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе
доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја за сваку школску
годину, кандидат може добити следећи број бодова:
НИВО ТАКМИЧЕЊА
А
Б
В
Д
Ђ

Школско такмичење
Општинско такмичење
Регионално такмичење
Републичко такмичење
Међународно такмичење

I МЕСТО
1
3
4
5
6

БРОЈ БОДОВА
II МЕСТО
III МЕСТО
0,5
0,2
2
1
3
2
4
3
5
4

УЧЕШЋЕ
0,1
0,5
1
2
3

Уколико се одржава само екипно такмичење, кандидату које је био члан
те екипе припада 20% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом
основу је 50.
***
Активности и допринос ваннаставним активностима
На основу писаног извештаја одељенског старешине Комисија за избор
ученика генерације додељује кандидату:
 до 6 бодова за активности на нивоу школе
ВРСТА АКТИВНОСТИ
Присуство јавним предавањима,
обукама и сл.
Учешће у јавним наступима,
радионицама, тимовима,
пројектима важним за уношење
иновација и савремени приступ
реализацији образовно –
васпитног рада у школи и сл.
Награде на јавним наступима или
у пројектима важним за уношење
иновација и савремени приступ
реализацији образовно –
васпитног рада у школи и сл.
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БРОЈ БОДОВА
По 0,25 бод по активности
По 0,5 бодова по активности

По 1 бод по активности

 до 10 бодова за активности на нивоу општине, односно града
ВРСТА АКТИВНОСТИ
Присуство конференцијама,
трибинама, фестивалима,
смотрама опшинског,
регионалног карактера
Учешће у пројектима од
регионалног значаја,
фестивалима, излагања на
конференцијама, трибинама,
смотрама регионалног карактера,
учешће у јавним наступима у
оквиру културно – уметничких
програма Школе, објављивање
радова у средствима јавног
информисања, предузетничке
активности у сврхе медијског
промовисања Школе на нивоу
општине, односно града,
презентовање Школе на нивоу
општине, односно града и сл, а
које нису обухваћене и
вредноване претходним
ставовима члана 10
Награде у пројектима од
регионалног значаја, на
конференцијама, трибинама,
фестивалима, смотрама
регионалног карактера,
такмичењима, а које нису
обухваћене и вредноване
претходним ставовима члана 10.
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БРОЈ БОДОВА
По 1 бод по активности

По 1,5 бодова по активности

По 2 бод по активности

 до 14 бодова за активности на републичком, односно
међународном нивоу
ВРСТА АКТИВНОСТИ
Присуство конференцијама,
трибинама, фестивалима,
смотрама научног и стручног
карактера на републичком
односно међународном нивоу,
које нису обухваћене и
вредноване претходним
ставовима члана 10.
Учешће у пројектима од
републичког или међународног
значаја, учешће на
конференцијама, трибинама,
фестивалима, смотрама научног и
стручног карактера на
републичком нивоу, учешће у
јавним наступима у оквиру
културно – уметничких програма
Школе, објављивање радова у
средствима јавног информисања,
предузетничке активности у
сврхе медијског промовисања
Школе, презентовање Школе,
учешће у раду Истраживачке
станице Петница, признања за
рад од организација од
друштвеног значаја и сл, а које
нису обухваћене и вредноване
претходним ставовима члана 10
Награде на трибинама,
фестивалима, смотрама научног и
стручног карактера на
републичком нивоу и сл. које
нису обухваћене и вредноване
претходним ставовима члана 10
Награде на трибинама,
фестивалима, смотрама научног и
стручног карактера на
међународном нивоу и сл. које
нису обухваћене и вредноване
претходним ставовима члана 10

8

БРОЈ БОДОВА
По 2,5 бодa по активности

По 3 бодa по активности

По 3,5 бода по активности

По 4 бода по активности

Евиденција о овим активностима ученика води се, током његовог
школовања, у Књизи евиденције (за сваку школску годину), у Извештајима
Стручних већа или у Извештајима о раду секција.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом
основу је 30.
***
Руковођење одељенском заједницом / Ученичким парламентом
За кандидате који се образују у оквиру четвртог степена стручне спреме
за сваку годину руковођења одељенском заједницом и/или учествовања у раду
Парламента (као представника одељења), кандидату припада по 0.5 бодова. За
кандидате који се образују у оквиру четвртог степена стручне спреме за сваку
годину руковођења Ученичким парламентом кандидату припада по 1 бод. За
сваку годину учествовања у раду Школског одбора, кандидату припада по 1 бод.
За кандидате који се образују у оквиру трећег степена стручне спреме за
сваку годину руковођења одељенском заједницом и/или учествовања у раду
Парламента (као представника одељења), кандидату припада по 0,67 бодова. За
кандидате који се образују у оквиру трећег степена стручне спреме за сваку
годину руковођења Ученичким парламентом кандидату припада по 1,33 бодова.
За сваку годину учествовања у раду Школског одбора, кандидату припада по
1,33 бодова.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу
је 10.
***
Активности и допринос у раду секција школе
За кандидате који се образују у оквиру четвртог степена стручне спреме
за сваку годину рада у секцијама слободних активности на основу вођене
евиденције, кандидат по секцији у сваком разреду добија 0,5 бода, при чему се
бодују максимално 2 секције по разреду.
За кандидате који се образују у оквиру трећег степена стручне спреме за
сваку годину рада у секцијама слободних активности, на основу вођене
евиденције кандидат по секцији у сваком разреду добија 0,67 бода, при чему се
бодују максимално 2 секције по разреду.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу
је 4.
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III ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 11.
Праћење, прикупљање предлога и сумирање резултата у школи врши
Комисија за избор ученика генерације (у даљем тексту Комисија).
Члан 12.
Комисију сачињава 5 чланова: педагог (или психолог)школе који је
уједно и председник Комисије, 3 наставника и један ученик.
Наставнике, чланове Комисије, именује Наставничко веће
Ученика, члана Комисије, именује Ученички парламент Школе.
За чланове Комисије не могу бити бирани одељенске старешине
завршних разреда и ученици завршних разреда.
Члан 13.
По прикупљеним подацима и провери истих, приступа се бодовању. На
основу броја бодова Комисија саставља извештај и ранг листу која се оглашава.
Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност има
ученик који има већи број бодова за успех у учењу. Уколико и по овом основу
ученици имају исти број бодова предност има онај ученик који има већи број
бодова за успех на такмичењама. Уколико и по овом основу два или више
ученика имају једнаки број бодова, предност има онај ученик који има већи број
бодова по основу успеха у спорту. Уколико и по овом основу два или више
ученика имају једнак број бодова, предност има онај ученик који има већи број
бодова за активност и допринос у ваннаставним активностима.
Комисија доставља извештај и предлаже првопласираног ученика са ранг листе
за „Ученика генерације“ Наставничком већу Школе.
Члан 14.
Наставничко веће школе проглашава „Ученика генерације“ на основу
предлога Комисије.
Члан 12.
Приговор или жалба на одлуку Наставничког већа подноси се Школском
одбору у року од 3 дана након проглашења ученика генерације.
Одлука Школског одбора је коначна.
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Члан 13.
Рок за проглашење ученика генерације је крај наставне године.
Члан 14.
Ученик генерације се проглашава јавно.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕГ УЧЕНИКА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА
Члан 15.
Похвала за најбољег ученика образовног профила додељује се оним
ученицима који су, у оквиру свог образовног профила, најбоље рангирани,
према извештају Комисије за избор ученика генерације, а према претходно
наведеним критеријумима члана 5 – 14 овог Правилника, изузев за онај
образовни профил коме припада изабрани ученик генерације.

III НАГРАДЕ
Члан 16.
Ученици који су добили похвале из члана 5 овог Правилника могу бити
награђени. У складу са материјалним могућностима Министарства, града,
општине, Школе и других заинтересованих, похваљеним ученицима се могу
доделити новчане награде и одговарајући поклони.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17
Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор.
Члан 18
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној
табли.
Председник Школског одбора:
__________________________________________
Данијела Љујић
Правилник објављен на огласној табли школе дана _________________________ а
ступио на снагу дана _________________________________.
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