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 55/13,101/2017) и члана 47.став 1 тачка 1) Статута
Гимназије(дел.бр.01-142/2018),Школски одбор Гимназије, на седници одржаној дана
11.маја 2018. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА
Члан 1.
Овим правилником уређују се врсте диплома за изузетан општи успех ученика у
учењу и владању, изузетан успех у савлађивању садржаја из појединог наставног предмета
односно наставне области и услови и начин додељивања диплома ученицима у Гимназији
у Параћину(у даљем тексту:Школа).
Члан 2.
Школа додељује:
I Диплому ''Вук Караџић'' предвиђену правилником Министарства просвете,која се
додељује ученику ако, почев од првог разреда до краја школовања сваке школске
године-на крају школске године, постигне одличан успех из свих предмета прописаних
наставним планом и програмом, из матурског испита и владања.
II Дипломе, похвале и награде и то:
1. Диплому за изузетан успех ученика из појединог наставног предмета или
наставне области, која се додељује ученику на крају гимназијског школовања за
следеће наставне области:
А) језик, књижевност и комуникација;
Б) природне науке, математика, рачунарство и информатика;
В) друштвене науке;
Г) физичко васпитање и спорт;
Д) ликовна и музичка култура.
2. Диплома ''Ученик генерације'' која се додељује најбољем ученику у
генерацији.
3. Похвала школе за појединца или екипу/тим за изузетне резултате и активности,
у току текуће школске године.
4. Похвалу ученику који је разред завршио без изостанака и без упућивања на
поправни испит.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 3.
Диплома ''Ученик генерације'' додељује се најбољем ученику у генерацији који је
носилац Вукове дипломе, показао примерно владање и учествовао у активностима школе и
других институција.
Ученик кога школа прогласи најбољим у генерацији осим дипломе''Ученик
генерације'' добија и новчани износ, награду школе, по одлуци директора школе.
Члан 4.
Критеријуми и начин бодовања за ученика генерације:
А) Такмичења (појединачна и екипна/тимска) / за сваку школску годину
Ранг
Републичко

Пласман
Бодови
Прво место/прва награда
9
Друго место/друга награда
8
Треће место/трећа награда
7
Регионално,
Прво место/прва награда
6
међуокружно,
Друго место/друга награда
5
окружно
Треће место/трећа награда
4
Општинско
Прво место/прва награда
3
Друго место/друга награда
2
Треће место/трећа награда
1
Из предмета физичко васпитање бодује се само резултат из једне спортске дисциплине и
то најбољи резултат за сваку школску годину.
Код такмичења за сваку школску годину бодује се само најбољи остварени пласман.
___________________________________________________________________________
Б) Остале активности / за сваку школску годину
1.Учешће у школским пројектима ( развојни, хуманитарни,образовни)....................3 бода
2.Учешће у секцијама (активан члан).............................................................................2 бода
3.Учешће у промотивним активностима школе
или јавним културно-уметничким програмима школе............................................... 2 бода
(академије, приредбе, тематске вечери, ТВ, радио и сл.)
4.Учешће у хуманитарном раду..................................................................................... 2 бода

5.Награда на републичким конкурсима за стваралаштво ученика.............................4 бода
(есеј, литерарни рад, ликовни рад и сл.)
6. ИС Петница –учешће-за сваку школску годину.......................................................3 бода
Публикован или приказан
рад ученика на јавном скупу, на територији општине Параћин
(наука, култура, уметност, техника и др.).........................................................................2 бода
Публикован или приказан
рад ученика на јавном скупу републичког нивоа
(наука, култура, уметност, техника и др.).........................................................................4 бода

ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА, БОДОВАЊА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УЧЕНИКУ
ГЕРНЕРАЦИЈЕ
Члан 5.
Предлог за избор ученика генерације може поднети: наставник школе, стручно веће
или одељенска заједница.
Предлог се подноси у писменој форми и образложено, секретару Школе.
КОМИСИЈА ЗА БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 6.
Комисију за бодовање и рангирање за ученика генерације чине 5(пет) чланова, и то:
-

Један наставник кога изабере наставничко веће;
Директор школе;
Психолог школе;
Председник савета родитеља;
Председник ученичког парламента.
Члан 7.

Комисија ради у пуном саставу.
Бодовање се врши на прописаном образцу а у складу са овим Правилником.
О раду комисије води се записник.
Мандат комисије траје једну школску годину.

Уколико члан комисије престане то да буде из било ког разлога, именује се нови члан коме
мандат траје до краја мандата комисије.
Члан 8.
Комисија обавља следеће послове:
- разматра документацију о предложеним ученицима;
- врши бодовање предложених ученика;
- утврђује ранг листу ученика;
- упознаје Наставничко веће школе са ранг листом и предлаже прворангираног
ученика за ученика генерације.
Члан 9.
Наставничко веће Одлуком проглашава ученика генерације на основу предложене
ранг листе од стране комисије.
Члан 10.
Одлука о проглашењу ученика генерације мора бити писмено образложена, а
диплома и новчани износ награде за ученика генерације додељују се јавно.
ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА, КРИТЕРИЈУМИ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О
ИЗБОРУ УЧЕНИКА ЗА ДИПЛОМУ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ ИЗ ПОЈЕДИНОГ
ПРЕДМЕТА ИЛИ НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ

Члан 11.
Предлог за ученика носиоца дипломе за изузетан успех из појединог предмета
или наставне области може поднети предметни наставник или стручно веће образовне
области.
Предлог се подноси Наставничком већу.
Члан 12.
Предлог из члана 11. подноси се писмено и са образложењем, о резултатима
ученика из редовне наставе, ваннаставних активности, такмичења и других активности из
наставне области, током целог гимназијског школовања.

Члан 13.
Наставничко веће гласaњем одлучује о предлогу из члана 11.овог Правилника.
Члан 14.
Диплома ученику носиоцу дипломе за изузетан успех из појединог предмета
или наставне области додељује се јавно.
ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА И ДОДЕЉИВАЊА ПОХВАЛЕ ШКОЛЕ
Члан 15.
Школа може похвалити појединце и екипе (тимове ученика) ако су они постигли изузетан
резултат или значајно допринели реализацији годишњег програма или развоја школе, у
текућој школској години, као и ученика који је завршио разред без изостанака и без
упућивања на поправни испит са примерним владањем, а на предлог одељењског
старешине.
Члан 16.
Одлуку о похвалама из чл. 15. овог правилника доноси директор школе у
складу са Законом и овим Правилником.
Члан 17.
Похвале појединаца или екипа додељују се на крају школске године,јавно.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Поступак измена и допуна овог Правилника врши се на начин и по поступку
предвиђеном Законом и Статутом школе.
Члан 19.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о похвалама и
наградама ученика дел. бр. 1-1753 од 23.12.2013. године.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
школе.

Председник Школског одбора,
__________________________
Александар Симић
Правилник је објављен на огласној табли школе, дана ________ године,а ступио је на снагу

дана ___________гoдине

Образац ГИМ 02

Избор ученика генерациије Гимназије у Параћину шк: ____/____ год.
На основу предлога ______________________ Комисија за бодовање и
(наставник, ст. веће, од. заједница)

рангирање ученика (по обављеном увиду у поднета документа) а на основу Правилника о
похвалама и наградама ученика, извршила је бодовање и с тим у вези донела одлуку:
Ученик ____________________ рођен ____________ у ___________ општина __________
бира се за ученика генерације са укупним збиром од _________ бодова.
Бодовна листа:
А) ТАКМИЧЕЊА
Разред Област

Ранг

Пласман

Бодови

УКУПНО

Б ) ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Разред
Врста

Опис

Бодови

УКУПНО
Укупно А + Б: __________ .
Комисија: 1.
2.
3.
4.
5.

____________ (директор)
_____________ (наставник)
_____________ (психолог)
_____________ (родитељ)
_____________ (ученик)

Записник Комисије за рангирање и бодовање за избор ученика генерације у шк.
20__/20__.години
Комисија за бодовање и рангирање за избор ученика генерације формирана у складу са чл.
6. Правилника о похвалама и наградама ученика, ради у пуном саставу. По добијању
предлога од стране ________________________, комисија се састала дана _________20__
године с циљем разматрања документације о предложеним ученицима, бодовања и
рангирања предложених ученика.
Од стране одељенских старешина достављени су следећи предлози:
1.
2.
3.
4.
5.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

По завршеном разматрању документације и бодовању, комисија је сачинила следећу
ранг листу:

1.
2.
3.
4.
5.

место:___________________________________
место:___________________________________
место:___________________________________
место:___________________________________
место:___________________________________

број бодова: _________
број бодова:_________
број бодова:_________
број бодова:_________
број бодова:_________

