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На основу чл.  57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 52/11. - 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 НАСТАВНИКА ЗА ПОСТИГНУТЕ 

РЕЗУЛТАТЕ У РАДУ

Члан 1.

Овим правилником се уређују :
- врсте похвала и награда које се могу доделити наставницима Гимназије «Бора 
Станковић» у Нишу (у даљем тексту Школа);
- поступак покретања иницијативе за додељивање похвала и награда наставницима;
- надлежности органа Школе за доношење одлуке о похваљивању и награђивању 
настанавника.

Иницијативу за похваљивање или награђивање наставника може дати:

- 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 15 дана од дана подношења предлога.

Члан 2.

У циљу подстицања наставника за постизање бољих резултата у образовно–
васпитном раду и слободним активностима, Школа награђује и похваљује наставнике 
који постижу изузетне резултате са ученицима.

Награде и похвале додељују се за постигнуте резултате рада у претходној школској 
години и то:

1.Платинаста диплома и књига за учешће и постигнуће на међународном 
такмичењу

2.Златна диплома и књига за освојено једно од прва три места на државном 
такмичењу

3.Сребрна диплома за освојено прво место на регионалном и пласман на државно 
такмичење

4.Похвала за  -освојено друго или треће место на регионалном такмичењу
                         -учешће у организацији «Бориних дана»
                         -континуирано вођење секција уз перманентно учешће ученика на                                                                                               
планираним манифестацијама
                        -вођење драмске секције и режију школске позоришне представе
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Члан 3.

Предлог за ибор наставника којима ће бити додељене награде и похвале даје 
трочлана комисија коју именује директор Школе.

Комисија бодује успех свих ученика са највишег ранга такмичења, које је наставник те 
школске године припремао за такмичење и сабира бодове.

Комисија на основу освојених бодова, предлаже Наставничком већу наставнике који 
могу бити похваљени и награђени.

Наставничко веће са предложене листе врши избор наставника којима ће се доделити 
дипломе и похвале.
 
Наставничко веће награђује наставника са највећим бројем бодова са предложене 
листе књигом - енциклопедијом за постигнуте успехе у претходној школској години. 

Свим наставницима које је Наставничко веће изабрало додељују се одговарајуће 
дипломе и похвале.

Члан 4.

Избор наставника за доделу признања, диплома и награда  врши се по Критеријуму 
бодовања за „ученика генерације“.

II КРИТЕРИЈУМИ БОДОВАЊА ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

ПОЈЕДИНАЧНА ТАКМИЧЕЊА
 

-учешће на Регионалном такмичењу 1
-похвала на Регионалном такмичењу 2
-III место (награда) на Регионалном такмичењу 3
-II место (награда) на Регионалном такмичењу 4
-I место (награда) на Регионалном такмичењу 5

-учешће на Републичком такмичењу 5
-учешће на Републичком такмичењу+III место на Регионалном такмичењу 6
-учешће на Републичком такмичењу+II место на Регионалном такмичењу 7
-учешће на Републичком такмичењу+ I место на Регионалном такмичењу 8

-похвала на Републичком такмичењу 10
-III место (награда) на Републичком такмичењу 12
-II место (награда) на Републичком такмичењу 14
-I место (награда) на Републичком такмичењу 16

-учешће на Међународним такмичењима  

-учешће на Балканијади 20
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-похвала на Балканијади 22
- III место (награда) на Балканијади 24
- II место (награда) на Балканијади 26
- I место (награда) на Балканијади 30
-учешће на Међународној олимпијади 25
-похвала на Међународној олимпијади 27
- III место (награда) на Међународној олимпијади 29
- II место (награда) на Међународној олимпијади 31
- I место (награда) на Међународној олимпијади 35
ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА  
Регионална такмичења:  
- III место (сваки члан екипе по ) 1
- II место (сваки члан екипе по ) 2
- I место (сваки члан екипе по ) 3
Републичка такмичења:  
- III место (сваки члан екипе по ) 4
- II место (сваки члан екипе по ) 5
- I место (сваки члан екипе по ) 7

ШКОЛСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 

-учесник у позоришној представи на школској приредби 2
-солиста на школској приредби 2
-изузетна активност у некој градској манифестацији као представник школе 2
  
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  
Појединачна такмичења  
-похвала на Регионалном такмичењу 1
-III место (награда) на Регионалном такмичењу 2
-II место (награда) на Регионалном такмичењу 3
-I место (награда) на Регионалном такмичењу 5

-учешће на Републичком такмичењу 5
-похвала на Републичком такмичењу 6
-III место (награда) на Републичком такмичењу 7
-II место (награда) на Републичком такмичењу 8
-I место (награда) на Републичком такмичењу 10

Екипни спортови  
- III место (награда) на Регионалном такмичењу (сваки члан екипе) 1
- II место (награда) на Регионалном такмичењу (сваки члан екипе) 2

- I место (награда) на Регионалном такмичењу (сваки члан екипе) 3
-учешће на Републичком такмичењу (сваки члан екипе) 3
- III место (награда) на Републичком такмичењу (сваки члан екипе) 4
- II место (награда) на Републичком такмичењу (сваки члан екипе) 5
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- I место (награда) на Републичком такмичењу (сваки члан екипе) 7

ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ :
 

-изузетна залагања у ваннаставним активностима уи вршњачкој едукацији 2
-изузетна залагања у ваннаставним активностима у иностранству 3
-изузетна залагања у међународним школским пројектима 1 до 3
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
-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

ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ

Члан  5.

Повеља «Бора Станковић“ 

На предлог било ког члана Наставничког већа, Наставничко веће већином додељује 
наставнику, који је обележио читаву школску годину својом преданошћу, озбиљношћу 
и посвећеношћу (која се огледа у ваннаставним активностима), а за добробит школе и 
читаве школске заједнице, повељу „Бора Станковић“.

Ваннаставне активности у којима је наставник показао своју активност су:

-ангажман у ђачком парламенту

-учешће у школским манифестацијама и акцијама

-рад у школским секцијама: глумачкој, новинарској, спортској, Клубу за УН...

-ангажман у међународним школским пројектима (Pasch projekat,Connecting 
Classrooms..)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе.
Објављено 12.12.2011. 

Председник Школског одбора                                                                   
__________________________                                                                  

        Ивана Тонса                                                                                 


