На основу чл. 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/2011. - даље: Закон) Школски одбор
Гимназије „Бора Станковић“ из Ниша, на седници одржаној дана 06.12.2011. године,
донео је

П Р А В И Л Н И К
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се уређују :
- врсте похвала и награда које се могу доделити ученицима Гимназије «Бора
Станковић» у Нишу (у даљем тексту Школа);
- поступак покретања иницијативе за додељивање похвала и награда ученицима;
- надлежности органа Школе за доношење одлуке о похваљивању и награђивању
ученика;
ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Члан 2.
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно–васпитном
раду, владању и слободним активностима, Школа похваљује и награђује ученике који
постижу изузетне резултате у:
- реализацији и примени наставног плана и програма;
- успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама;
- организацији друштвено корисних, хуманитарних и ваннаставних активности;
- другим облицима рада дефинисаним Годишњим планом рада.
Похвале и награде додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог
Правилника, а у складу са Законом о средњој школи.
Оцењивање успеха и рада ученика у појединим облицима образовно-васпитног рада
врши се и додељивањем посебних признања у виду диплома, повеља, похвала,
награда и слично.
ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА
Члан 3.
Диплома «Вук Караџић» додељује се ученику за изузетан успех у учењу и владању.
Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за
изузетан успех из општеобразовних предмета или из наставне области.
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Члан 4.
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 испита и из
владања.
Члан 5.
Дипломе за изузетан успех из појединих 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
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 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 врлодобар општи успех у свим разредима;
- Постигне примеран успех из владања у свим разредима.
-Оствари пласман на Републичком такмичењу из одређеног предмета (из календара
такмичења Министарства просвете РС)
-Освоји прво место на Регионалној смотри талената или једно од прва три места на
Републичкој смотри талената.
Члан 6.
Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета додељује се за
следеће предмете:
Српски језик и књижевност
Историја
Биологија
Физика
Музичка уметност
Физичко васпитање

Страни језик
Географија
Математика
Хемија
Ликовна уметност
Члан 7.

Поступак за доделу дипломе ''Вук Караџић'' и диплома за изузетан успех покреће
Одељењско веће.
Диплома ''Вук Караџић'' и дипломе за изузетан успех из појединих предмета додељују
се ученику јавно.
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ПОХВАЉИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 8.
Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се истичу у
савлађивању појединих наставних области, као и ученицима који постижу изузетне
резултате у свеобухватним активностима школе, додељују се похвале, дипломе и
повеље.
Похвале додељују: предметни наставник, Одељењски старешина, Одељењско веће,
Наставничко веће и Директор Школе.
Дипломе и повеље додељује Наставничко веће школе, на предлог одељењског
старешине или предметног наставника.
Члан 9.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Похвале се саопштавају ученику: непосредно, на састанку одељењске заједнице
ученика, преко књиге обавештења, на родитељском састанку, на пригодној свечаности
у школи (прослава Дана школе, завршетка школске године).
Члан 10.
Писмена похвала ученику може бити дата као похвалница (признање) за
постигнути успех у образовно васпитном раду и понашању у Школи и за остварена
постигнућа на такмичењима и смотрама које организује Министарство просвете
Републике Србије, стручна друштва или Школа.
Писмену похвалу ученику, по правилу, предаје директор школе.
Члан 11.
У школи се додељују похвале:
Похвала «Ученик генерације» додељује се најуспешнијем ученику генерације за
постигнут успех у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима и другим
облицима рада у току школовања у Гимназији.
Похвала «Спортиста генерације» је ученик (или екипа) кога је предложио предметни
професор физичког васпитања а који има највише поена са спортских такмичења на
основу овог правилника.
Члан 12.
У школи се додељује диплома „Стефан Симоновић“ , која носи име трагично
преминулог ученика наше школе, који је остао упамћен по свом индивидуализму,
креативности и изузетном ангажовању у бројним ваннаставним активностима.
У част сећања на Стефана Симоновића, на предлог Наставночког већа, ова диплома
се додељује ученицима наше школе од јуна 2007. године за изузетан индивидуални
ангажман у ваннаставним активностима у току све четири школске године.
Ваннаставне активности су:
-ангажман у ђачком парламенту
-учешће у школским манифестацијама и акцијама
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-рад у школским секцијама: глумачкој, новинарској, спортској, Клубу за УН...
-ангажман у међународним школским пројектима(Pash Project,Connecting Classrooms..)
-сарадња са невладиним организацијама у земљи и иностранству
-сарадња са локалном заједницом (институције културе, здравствене...)
-учешће на бројним смотрама (Сусрети с прошлошћу, смотре песништва, ликовног и
литерарног стваралаштва...)
Могуће је доделити највише три дипломе у једној генерацији.
Диплома се додељује на предлог разредног старешине уз 2/3 сагласност Наставничког
већа.
У тексту дипломе пише:
Гимназија „Бора Станковић“
додељује
специјалну диплому „Стефан Симоновић“
_______________________ (име ученика)
за свестрано ангажовање у школским ваннаставним активностима.
Члан 13.
У школи се додељује повеља “Бора Станковић“
Наставничко веће 2/3 већином на предлог било ког члана већа, додељује ученику који
је обележио читаву генерацију својом преданошћу, озбиљношћу и посвећеношћу (која
се огледа у ваннаставним активностима) а за добробит школе и читаве школске
заједнице.
У тексту повеље пише:
Гимназија «Бора Станковић»
додељује
повељу «Бора Станковић»
__________________ (име ученика)
за бројне и изузетне стваралачке домете, за допринос на унапређењу културног
живота , као и за несебично ангажовање на промовисању школе, за редак и драгоцен
осећај за заједницу и рад за опште добро.
Повеља се додељује периодично, када у генерацији постоји ученик који задовољава
горе поменуте критеријуме.
Могуће је Повељу доделити и ученику генерације.
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НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 14.
Награде се додељују ученицима који се истичу постигнутим успехом из наставних
предмета, који постижу изузетне резултате на такмичењима и смотрама, који су се
истакли својим четворогодишњим успешним радом у школским акцијама,
хуманитарним, слободним активностима и другим облицима рада дефинисаним
Планом рада Школе.
Члан 15.
Ученике који су добили диплому «Вук Караџић» Наставничко веће на крају четвртог
разреда награђује књигом.
Наставничко веће награђује књигом и ученике који су на крају четвртог разреда
поистигли одличан успех и примерно владање.
Наставничко веће награђује књигом ученике који су освојили једно од прва три места
на Државном такмичењу у организацији Министарства просвете из предмета и
учесницике међународних такмичења у организацији Миниатарства просвете.
Награда се додељује «ученику генерације». Награда може бити лап-топ, дигитални
фото-апарат, нот-бук или дигитална камера, у вредности до 300 еура.
Награда се додељује «спортисти генерације».
Награда се додељује ученику који је добио диплому «Стефан Симоновић».
Награда се додељује ученику који је добио повељу «Бора Станковић».
Награде се додељују и ученицима који у току школске године не направе ни један
изостанак.
Најуспешније одељење I, II и III разреда, које, према Критеријумима за избор
најуспешнијег одељења, награђују се једнодневним излетом. Излет се реализује
почетком следеће школске године.
О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.
КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 16.
Овим Критеријумима се одређује начин избора Ученика генерације.
Предлог за награде формулише у писменој форми одељењски старешина у
консултацији са својом одељењском заједницом.
Похвала «ученик генерације» може бити додељује се нај ученику Гимназије који од
првог разреда до краја школовања сваке школске године постигне одличан успех из
свих предмета прописаних наставним планом и програмом, из матурског испита и
владања (носилац дипломе ''Вук Караџић'').
При избору Ученика генерације вреднују се следећа постигнућа ученика :
1. Општи успех и владање постигнути на крају другог полугодишта сваке школске
године;
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2. Успех постигнут на такмичењима у знању и стваралаштву из појединих предмета
које организује Министарство просвете, стручна друштва и Школа;
3. Освојене награде на такмичењима;
4. Учешће и освајање награда на такмичењима и конкурсима који се организују ван
школе, а који се баве питањима васпитања и образовања ученика (ваннаставне
активности ученика).
II КРИТЕРИЈУМИ БОДОВАЊА ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Средња оцена сваке школске године
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ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
-учешће на Регионалном такмичењу
-похвала на Регионалном такмичењу
-III место (награда) на Регионалном такмичењу
-II место (награда) на Регионалном такмичењу
-I место (награда) на Регионалном такмичењу

1
2
3
4
5

-учешће на Републичком такмичењу
-учешће на Републичком такмичењу+III место на Регионалном такмичењу
-учешће на Републичком такмичењу+II место на Регионалном такмичењу

5
6
7

-учешће на Републичком такмичењу+ I место на Регионалном такмичењу
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-похвала на Републичком такмичењу
-III место (награда) на Републичком такмичењу
-II место (награда) на Републичком такмичењу
-I место (награда) на Републичком такмичењу

10
12
14
16

-учешће на Међународним такмичењима
-учешће на Балканијади
-похвала на Балканијади
- III место (награда) на Балканијади
- II место (награда) на Балканијади
- I место (награда) на Балканијади

20
22
24
26
30

-учешће на Међународној олимпијади
-похвала на Међународној олимпијади
- III место (награда) на Међународној олимпијади
- II место (награда) на Међународној олимпијади
- I место (награда) на Међународној олимпијади
ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА

25
27
29
31
35

Регионална такмичења:
- III место (сваки члан екипе по )
- II место (сваки члан екипе по )
- I место (сваки члан екипе по )
Републичка такмичења:

1
2
3
6

- III место (сваки члан екипе по )
- II место (сваки члан екипе по )
- I место (сваки члан екипе по )

4
5
7

ШКОЛСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
-учесник у позоришној представи на школској приредби
-солиста на школској приредби
-изузетна активност у некој градској манифестацији као представник школе

2
2
2

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Појединачна такмичења
-похвала на Регионалном такмичењу
-III место (награда) на Регионалном такмичењу
-II место (награда) на Регионалном такмичењу
-I место (награда) на Регионалном такмичењу

1
2
3
5

-учешће на Републичком такмичењу
-похвала на Републичком такмичењу
-III место (награда) на Републичком такмичењу
-II место (награда) на Републичком такмичењу
-I место (награда) на Републичком такмичењу

5
6
7
8
10

Екипни спортови
- III место (награда) на Регионалном такмичењу (сваки члан екипе)
- II место (награда) на Регионалном такмичењу (сваки члан екипе)

1
2

- I место (награда) на Регионалном такмичењу (сваки члан екипе)
-учешће на Републичком такмичењу (сваки члан екипе)
- III место (награда) на Републичком такмичењу (сваки члан екипе)
- II место (награда) на Републичком такмичењу (сваки члан екипе)
- I место (награда) на Републичком такмичењу (сваки члан екипе)

3
3
4
5
7

ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ :
-позив и учешће у раду истраживачке станице Петници
-изузетна залагања у ваннаставним активностима уи вршњачкој едукацији
-изузетна залагања у ваннаставним активностима у иностранству
-изузетна залагања у међународним школским пројектима

1
2
3
1 до 3

-учешће на смотри талената
-учешће на више смотри талената (2 до 5)

1
2

-учешће на више смотри талената (преко 5)
НАПОМЕНА:
-за појединачна такмичења у једној школској години из једног предмета бодује
се само успех на највишем нивоу
-бодује се свака школска година и сваки предмет
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-када је кандидат из једној предмета освојио више појединачних места на
такмичењима узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно навећи
број бодова
-када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више
појединачних места, бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у
обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета
- смотре талената су такмичења из разних области (литерарна, ликовна,
математика, историја, информатика...) које организују различита друштва,
организације и асоцијације
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 17.
Комисију за избор Ученика генерације чине три професора које именује директор
школе.
На основу прикупљених и проверених података Комисија прави ранг листу кандидата
коју доставља на увид ученицима и наставницима посредством огласних табли Школе.
Наставничко веће Гимназије разматра предлог Комисије, доноси одлуку и проглашава
најуспешнијег ученика генерације.
Приговор или жалба на одлуку Наставничког већа Гимназије подноси се Школском
одбору у року од 3 дана након саопштавања проглашења Ученика генерације.
Жалбу може уложити сваки ученик или радник школе ако сматра да је награда
додељена ученику који је не заслужује.
Школски одбор разматра жалбу и доноси одлуку у року од 7 дана од дана подношења
жалбе.
Одлука Школског одбора је коначна
Члан 18.
Право на ослобађање од наставе ученик стиче учешћем на такмичењу.
Право на ослобађање од похађања редовне наставе ученик користи искључиво за
припремање за такмичење.
Ако је такмичење радног дана, ученик је ослобођен наставе.
Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за такмичење:
1 радни дан за Општинско такмичење
2 радна дана за Окружно такмичење
3 радна дана за Републичко такмичење
4 радна дана за Међународно такмичење.
КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР НАЈУСПЕШНИЈЕГ ОДЕЉЕЊА
(у оквиру разреда и Школе)
Члан 19.
Овим критеријумима се одређује начин избора најуспешнијег одељења у текућој
школској години на нивоу разреда и на нивоу школе.
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Звање најуспешнијег одељења се додељује одељењу за постигнут успех у наставним
активностима, такмичењима и другим облицима рада у току текуће школске године.
При избору најуспешнијег одељења вреднују се следећа постигнућа ученика:
1. Општи успех (Средња оцена успеха одељења)
2. Просечна оцена владања ученика одељења;
3. Освојене награде на такмичењима;
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НАЈУСПЕШНИЈЕГ ОДЕЉЕЊА
Члан 20.
Комисију за избор најуспешнијег одељења генерације Школе чине три професора и
именује их Директор школе.
Уколико два или више одељења имају једнак рејтинг, предност има одељење које има
већу просечну оцену из владања и мање изречених васпитно дисциплинских мера.
Уколико и по овом основу одељења имају једнак број бодова, предност има одељење
које има мање неоправданих изостанака.
Уколико и по овом основу одељења имају једнак број бодова, предност има одељење
које има већи број бодова за успех постигнут на такмичењима у организацији МПС-а.
Члан 21.
На основу прикупљених и проверених података Комисија за избор најуспешнијег
одељења прави ранг листу одељења, коју доставља на увид наставницима Школе на
седници Наставничког већа.
Наставничко веће Гимназије разматра предлог Комисије и евентуалне примедбе,
Доноси одлуку и проглашава најуспешније одељење генерације и Школе.
Члан 22.
Награде за ученике који постижу изузетне резултате у образовно- васпитном раду могу
се дати у виду: бесплатног излета, књига, спортских реквизита и сл.
Награда ученику може се дати и на основу установљених фондова и наменских
донација.
Критеријуме за доделу ових награда утврђује правно или физичко лице која је
формирало фонд за доделу награде или донатор у договору са директором Школе.
Одлуку о додељивању ове награде доноси Наставничко веће на основу критеријума
које је утврдио оснивач фонда или донатор.
ПОСТУПАК ПОКРЕТАЊА ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОХВАЉИВАЊЕ И
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 23.
Иницијативу за похваљивање или награђивање ученика може дати:
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- Одељењска заједница ученика
- Одељењски старешина
- Одељењско веће
- Наставничко веће
- Директор
Предлог за похвалу или награду доставља се надлежном органу школе у писаној
форми са образложењем на разматрање и одлучивање.
Надлежни орган школе обавезан је да предлог размотри и о њему одлучи најкасније у
року од 8 дана од дана подношења предлога.
НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА
Члан 24.
Ученика могу похвалити:
- Одељењски старешина
- Одељењско веће
- Стручна већа за област предмета
- Наставничко веће
- Директор
На одлуку о додељивању похвале или награде може се уложити жалба Школском
одбору у року од три (3) дана од дана саопштавања одлуке.
Жалбу може уложити сваки ученик или радник школе ако сматра да је похвала или
награда додељена ученику који је не заслужује.
Школски одбор разматра жалбу и доноси одлуку у року од 8 дана од дана подношења
жалбе.
Одлука Школског одбора је коначна.
Члан 25.
Тумачење овог Правилника вршиће Школски одбор.
Члан 26.
Правилник ступа ан снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.
Објављено 12.12.2011.

Председник Школског одбора
_________________________
Ивана Тонса
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