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На основу члана 119. став 1. тачка 1., Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр. 88/2017.), а у вези са чланом 45. и 46. став. Закона о средњем образовању и
васпитању (“Сл. гласник РС” број 55/13, 101/17 и 27/18) , одредби Правилника о дипломама за
изузетан успех ученика у средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 37/93) и члана 47. став.1 тачака 1.
Статута Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник (у даљем тексту: школа), Школски одбор, на седници
одржаној 17. 5. 2018. године донео је
П Р А В И Л Н И К О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ
I ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Члан 1.
Ученици имају права и обавезе предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања,
Статутом шкoлe и овим Правилником да:
- редовно учествују у раду шкoлe, наставним и ваннаставним активностима;
- редовно похађају наставу и друге облике образовно-васпитног рада утврђене Годишњим програмом
рада шкoлe, у оправданим случајевима одсуствују са наставе и на време правдају изостанке;
- уче и понашају се у складу са школским прописима, чувајући свој и углед шкoлe и извршавају све
школске обавезе;
- предлажу органима шкoлe решавање одређених питања, за која сматрају да су од посебног интереса
за ученике;
- активно учествују у раду ученичког парламента;
- одговорно да се односе према имовини шкoлe, са поштовањем према запосленима шкoлe и хумано и
другарски са осталим ученицима шкoлe;
- користе наставна средства, опрему, средства заштите уколико то произилази из појединих облика
образовно-васпитног рада.
II ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА
Члан 2.
Ученик који се истиче својим радом и понашањем, као и ученик који постиже изузетне успехе у
савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, може бити награђен или похваљен.
Награде и похвале додељују Школски одбор, Наставничко веће, директор шкoлe или одељењски
старешина.
Награде и похвале могу да се додељују појединцима, групи ученика, ученичким клубовима и другим
организацијама ученика.
Члан 3.
Наставничко веће шкoлe награђује ученике (појединца) књигама за одличан успех, примерно
владање и редовно похађање наставе.
Одељењско веће школе похваљује ученике који су постигли врло добар успех.
Уколико су ученици или секције постигли запажене резултате и освојили награде на општинском,
регионалном и републичком такмичењу и допринели афирмацији шкoлe у образовно-васпитном раду
или слободним активностима, наставничко веће ће појединце или кoлeктиве посебно наградити и
похвалити.
Наставничко веће може наградити књигама ученике (појединца) за постигнуте изванредне резултате
у раду појединих секција и клубова слободних активности, уколико су ти ученици постигли врло
добар или одличан успех у образовно-васпитном раду и имају примерно владање.
Члан 4.
Наставничко веће и директор похваљују посебно оне ученике који су постигли позитиван успех у
учењу, а у току наставног периода, редовно похађају наставу и друге облике васпитно-образовног
рада и немају ниједан изостанак.
Члан 5.
Ученици могу имати и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћене
екскурзије, летовања, куповину спортских реквизита, књига и сл.
Награде се могу додељивати и целом одељењу или групи ученика за постигнуте резултате на
такмичењима, у учењу, владању и сл.
Предлог за доделу награда и похвала даје Одељењско веће, а одлуку доноси Наставничко веће.
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Члан 6.
У име Наставничког већа, директор шкoлe може јавно похвалити у књизи саопштења ученика,
ученичке кoлeктиве који су учествовали у друштвеним акцијама или јавним манифестацијама, у
којима су постигли запажене резултате, а тиме допринели афирмацији шкoлe као целине.
Члан 7.
Без обзира на постигнуте резултате, ученици којима су изречене васпитно-дисциплинске мере или
имају оцену из владања добро, довољно и незадовољавајуће, не могу бити награђени и похваљивани.
Члан 8.
Образложење предлога за награде и похвале могу да дају одељењски старешина, одељење ученика,
стручна већа и одељењска већа.
III ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ
Члан 9.
Диплому „Вук Караџић“ и диплому за изузетан успех из појединих предмета или наставне области
додељује се ученику сходно одредбама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у
средњим школама.
Члан 10.
Поступак за доделу дипломе "Вук Караџић" и диплома за изузетан успех из појединог предмета или
наставне области, покреће одељењско веће шкoлe.
Предлог одељенског већа за доделу диплома из става 1 овог правилника разматра Наставничко веће
шкoлe, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене
дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому "Вук Караџић" и диплому за опште
образовне предмете или за наставне области.
Члан 11.
Ученику који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма постиже резултате и
испољава изузетно владање, додељују се посебна награда у виду дипломе „Ученика генерације“
према следећим критеријумима:
- да има одличан успех из свих предмета и примерно владање на крају сва четири разреда;
- да матурски испит положи са одличним успехом;
- да се нарочито истиче у једном или већини предмета;
- да уредно похађа наставу;
- да својим понашањем у школи и ван ње знатно доприноси угледу и афирмацији шкoлe;
- да учествује на такмичењима која се организују у школи из одређених предмета и да постигне добре
резултате;
- да као личност унапређује људске односе у свом кoлeктиву;
- да му у току школовања не сме бити изречена васпитно-дисциплинска мера због повреде обавезе
ученика.
За ученика генерације не може бити изабран ученик коме је одлуком одељењског већа
поправљена оцена из неког од предмета током школовања.
Награду из става 1. овог члана додељује Наставничко веће.
Члан 12.
Приликом избора ученика генерације узеће се следећи критеријуми:
- носилац Вукове дипломе добија 50 бодова;
- носилац дипломе за изузетан успех из појединих предмета, за сваку диплому добија 10 бодова.
Члан 13.
На основу постигнутих појединачних резултата на такмичењима из научних области које је
органиовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја или признато од стране
Министарства, ученику добија:
- на општинском такмичењу за освојено 1. место 10 бодова, 2. место 7. бодова, 3. место 5 бодова;
- на окружном такмичењу за освојено 1. место 15 бодова, 2. место 13 бодова, 3. место 11 бодова;
- на републичком такмичењу за освојено 1. место 25 бодова, 2. место 23 бода, 3. место 20 бодова,
похвала 15 бодова, учешће на републичком такмичењу 8 бодова;
- на међународном такмичењу за освојено 1. место 40 бодова, 2. место 35 бодова, 3. место 32 бода,
похвала 30 бодова, учешће на међународном такмичењу 25 бодова;
Члан 14.
На основу постигнутих екипних резултата на такмичењима из научних области које је
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органиовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја или признато од стране
Министарства, ученику добија:
- на међуокружном такмичењу за освојено 1. место 10 бодова, 2. место 7 бодова, 3. место 5 бодова;
- на републичком такмичењу за освојено 1. место 18 бодова, 2. место 15 бодова, 3. место12 бодова,
похвала 10 бодова, учешће на републичком такмичењу 7 бодова;
- на међународном такмичењу за освојено 1. место 30 бодова, 2. место 25 бодова, 3. место 22 бода,
похвала 20 бодова, учешће на међународном такмичењу 18 бодова;
Са екипних такмичења на којима ученик остварује појединачен и екипни резултатат бодовати
онај који је повољнији за ученика.
Члан 15.
На основу постигнутих резултата на математичком такмичењу „Мислиша“ и „Кенгур без граница“
кандидату припадају следећи бодови:
- на основном нивоу за освојено 1. место 12 бодова, 2. место 10 бодова, 3. место 8 бодова, похвала 4
бода;
- на републичком нивоу за освојено 1. место 25 бодова, 2. место 23 бода, 3. место 20 бодова, похвала
15 бодова, учешће на републичком такмичењу 8 бодова;
Члан 16.
На основу постигнутих појединачних резултата на спортским такмичењима које је
органиовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја или признато од стране
Министарства, ученику добија:
- на општинском такмичењу за освојено 1. место 5 бодова;
- на окружном такмичењу за освојено 1. место 10 бодова, 2. место 7 бодова, 3. место 5 бодова;
- на међуокружном такмичењу за освојено 1. место 15 бодова, 2. место 13 бодова, 3. место 11 бодова;
- на републичком такмичењу за освојено 1. место 25 бодова, 2. место 23 бода, 3. место 20 бодова,
похвала 15 бодова, учешће на републичком такмичењу 8 бодова;
- на међународном такмичењу за освојено 1. место 40 бодова, 2. место 35 бодова, 3. место 32 бода,
похвала 30 бодова, учешће на међународном такмичењу 25 бодова;
Члан 17.
На основу постигнутих екипних резултата на спортским такмичењима које је органиовало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја или признато од стране Министарства,
ученику добија:
- на општинском такмичењу за освојено 1. место 2,5 бода;
- на окружном такмичењу за освојено 1. место 5 бодова, 2 место 3,5 бода, 3. место 2,5 бода;
- на међуокружном такмичењу за освојено 1. место 7,5 бодова, 2. место 6,5 бодова, 3 место 5,5
бодова;
- на републичком такмичењу за освојено 1. место 18 бодова, 2. место 15 бодова, 3. место 12 бодова,
похвала 10 бодова, учешће на републичком такмичењу 7 бодова;
- на међународном такмичењу за освојено 1. место 30 бодова, 2. место 25 бодова, 3. место 22 бода,
похвала 20 бодова, учешће на међународном такмичењу 18 бодова;
Бодове за екипно такмичење на општинском, окржном и међуокружном нивоу, ученик може да
добије од школске 2018/2019. године.
Члан 18.
Ако је кандидат учествовао на општинском литерарном такмичењу о Светом Сави који организује
градска библиотека, добија за освојено 1. место 3 бода, 2. место 2 бода и 3. место 1 бод.
Члан 19.
Ако је ученик активно учествовао у раду неке од секција у току школовања или на други начин
доприносио афирмацији школе добија 5 бодова.
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Члан 20.
Комисију за избор ученика генерације именује директор Школе.
Комисија из става 1 овог члана има 5 чланова, а чине је: педагог, секретар, председник стручног врећа
друштвене групе предмета, председник стручног врећа језичке групе предмета и председник стручног
врећа природне групе предмета.
Члан 21.
Комисија за избор ученика генерације ради у пуном саставу и о свом раду сачињава записник.
Члан 22.
Комисија за избор ученика генерације узима у обзир поднете предлоге, врши бодовање кандидата
према критеријумима овог Правилника и сачињава ранг листу предложених кандидата. Комисија у
писаној форми доставља Наставничком већу, бодовне листе предложених кандидата за ученика
генерације.
Члан 23.
Наставничко веће јавним изјашњавањем, већином гласова присутних чланова већа, доноси одлуку о
избору ученика генерације.
Родитељи кандидата незадовољани одлуком о избору донетом од стране већа могу поднети приговор
Школском одбору у року од 24 сата од дана објављивања одлуке на оглсној табли школе. Школски
одбор о приговору кандидтана на одлуку већа одлучује најкасније до 15. јуна текуће школске године.
Члан 24.
Ученик генерације се проглашава јавно на свечаости поводом завршетка школске године.
Члан 25.
Школа ученику генерације додељује посебну диплому, књигу и награду коју одреди Наставничко
веће.
Члан 26.
Диплому и звање ученика генерације у току једне школске године може понети само један ученик.
Уколико више кандидата има исти број бодова предност има кандидат који има већи број бодова
освојених на такмичењима из научних области.
Члан 27.
Похвале могу бити усмене или писмене.
Похвале и награде се саопштавају јавно на пригодним свечаностима које организује школа, с циљем
подстицања свих ученика шкoлe на постизање најбољих резултата у учењу, владању и свим
организованим активностима шкoлe.
Све награде које додељује наставничко веће шкoлe, уносе се у књигу евиденције - матичну књигу и
ђачку књижицу ученика.
Члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
Члан 29.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о додељивању похвала и награда
ученицима Гимназије „Вук Караџић“ Трстеник број 32/8 од 25. 03. 2010. године.
Председник Школског одбора
Ана Величковић, професор
Правилник је објављен на огласној табли школе 17. 05. 2018. године.
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