
OСНОВНА ШКОЛА 

''МОМА  СТАНОЈЛОВИЋ '' КРАГУЈЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р АВ И Л Н И К 
 

О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               У Крагујевцу,________________



Република Србија 

Основна школа 

"Мома Станојловић"  

Крагујевац 

Дел.бр.271  

Датум 30.03.2018. године 

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 1)   Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2018)-у даљем тексту: Закон и 

члана 67. Статута  Основне школе " Мома Станојловић " у Крагујевцу,  Школски 

одбор ове школе,  на седници од 30.03.2018. године,  донео је           

 

 

 

П Р АВ И Л Н И К 
 

О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА 

 

 

                                                               

   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се похваљивање и награђивање ученика 

Основне школе "Мома Станојловић" у Крагујевцу у току школовања, као и 

поступак и критеријуми за избор Ђака генерације на крају школовања. 

 

Члан 2. 

Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који 

постижу изузетне успехе у савлађивању појединих облика образовно – васпитног 

рада, могу бити награђени и похваљени усмено или писмено у виду захвалнице, 

дипломе, похвале. 

Награде и похвале могу да се додељују појединцима и групи ученика. 

 

    

ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ 

 

Члан 3. 

Награде и похвале додељују се ученицима за укупан успех у учењу и 

владању, за успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, као и за 

успешно учешће у ваннаставним активностима.  

 

У току школовања ученик може да добије диплому за изузетан општи успех, 

односно диплому за успех из појединих наставних предмета и области.  

Врсте диплома, начин и услове за њихово додељивање прописује министар.  



 

                                                               Члан 4. 

    

Поред   диплома  које се додељују  ученицима под условима које прописује 

министар, Наставничко веће додељује похвале и награде и то : 

1. за одличан успех и примерно владање на крају школске године,  

2. за изузетне резултате у различитим областима образовања и васпитања. 

3. за звање Ученика генерације  

Ученике који на крају наставне године постигну одличан успех и примерно 

владање Наставничко веће награђује књигом коју им уручује одењенски 

старешина. 

За изузетне резултате у различитим областима образовања и васпитања, како у 

наставним тако и у ваннаставним активностима, Наставничко веће  похваљује 

ученике и награђује књигом коју им уручује директор школе на школским 

свечаностима. 

    Наставничко веће може наградити књигама ученике за постигнуте резултате у 

раду појединих секција и клубова слободних активности, уколико  ти ученици 

имају одличан или врло  добар успех у образовно – васпитном раду и имају 

примерно владање. 

 

 

Члан 5. 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда према 

критеријумима на основу којих се проглашава (додељује звање) ученик генерације, 

а то су: 

1. да је ученик носилац Дипломе «Вук Караџић»,  

2. да има остварене значајније резултате  на такмичењима,  

3. да се  ангажује у културној и јавној делатности школе,  

4. да је комуникативнан, дружељубив  и спреман  да помогне друговима,  

5. да има културу понашања, 

Одлуку о проглашењу ,,Ученика генерације'' доноси Наставничко веће.  

Изузетно Наставничко веће може донети одлуку да се за,,Ученика 

генерације'' прогласе два ученика са истим квалитетима. 

Ученик  генерације награђује се ПОХВАЛНИЦОМ и књигом, које му се 

уручују на свечаној додели сведочанстава. 

Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у 

облику бесплатне екскурзије, летовања,  зимовања или у облику другог 

примереног поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора. 

Фотографија ученика који је проглашен за  „Ученика генерације“ објављује 

се на огласној табли Школе, заједно с фотографијама ученика који су носиоци 

дипломе ,,Вук Караџић''. 

 

Члан 6. 

Ученицима који се истичу својим радом и понашањем и  ученицима који се 

истичу у савлађивању појединих наставних области додељују се похвале. 

Похвале ученицима се додељују у току и на крају наставне године и могу 

бити писмене и усмене.  



Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и 

понашању у току наставног периода и саопштава их предметни наставник и 

одељенски старешина пред одељењем и родитељима.  

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија 

за остварене резултате у раду, учењу, понашању, као и за учешће у културној и 

јавној делатности школе, на крају првог и другог полугодишта и уписује се у ђачку 

књижицу. 

 

Члан 7.                                                               

    Ученици могу имати и друге облике материјалног награђивања који се исказују 

кроз плаћање екскурзија, летовања, куповину спортских реквизита и сл. 

     Предлог даје одељенски старешина, на основу мишљења Одељенског већа  или 

стручног актива, Наставничком већу.         

 

                                                                Члан 8. 

    Без обзира на постигнуте резултате, ученици који су кажњени и имају оцене из 

владања добар, довољан или незадовољава не могу бити награђени и похваљени. 

     

                                                                Члан 9. 

    Наставничко веће посебно похваљује ученике који су постигли позитиван успех 

у учењу и који су редовно похађали наставу и то без иједног изостанка. 

 

                                                              Члан 10. 

    Наставничко веће може похвалити и оне ученике који имају позитиван успех у 

образовно-васпитном рад , а нарочито се истичу у друштвено корисном раду. 

                                                                    

                                                               Члан 11.    

    Образложење предлога за награде и похвале може да да одељенски старешина, 

Одељенско или Наставничко веће. 

    Предлоге могу да дају и наставници, са образложењем. 

 

                                                                 Члан 12. 

    У име Наставничког већа, директор Школе може јавно похвалити у књизи 

саопштења, ученика и ученичке колективе  који су учествовали у јавним 

манифестацијама, у којима су постигли запажене резултате и тиме допринели 

афирмацији Школе као целине. 

 

                                                                 Члан 13. 

    Одлуке о похвалама и наградама се саопштавају јавно на пригодним 

свечаностима које организује Школа. 

    Све награде које додељује Наставничко веће Школе уносе се у ђачку књижицу. 

 

 

 

 

 



                                                                 Члан 14. 

   Награде и дипломе које утврди Министарство просвете, биће додељене по 

упутству које ће бити утврђено од стране Министарства просвете. 

 

 

2.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  15. 

    Овај Правилник ступа на снагу 8(осмог ) дана од дана објављивања на огласној 

табли по његовом доношењу. 

 Ступањем на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о 

похвалама и наградама ученика  дел.бр.53 од 31.01.2012.године. 

 

                                                          

Члан 16. 

    За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Закона о 

основама система образовања и васпитања и Закона о основној школи. 

 

                                              

 

                                                                                          Председник Школског одбора 

                                                                                          __________________________ 

                                                                                   Данијела Мијовић 

 

Правилник објављен на огласној табли школе дана______________ 
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