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

(„Службени гласник РС“, број 88/17 – даље: Закон) Школски одбор Пољопривредне школе са 

домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, на 36. седници одржаној дана 5.4.2018. године, 

донео је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА0  

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“  

У ПОЖАРЕВЦУ 

 

 

 

I. Опште одредбе  

 

 

Члан 1.  

Правилником о похваљивању и награђивању ученика Пољопривредне школе са домом 

ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу (даље: Правилник), прописују се врсте похвала и 

награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања. 

  

Члан 2. 

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда 

за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета 

и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.  

 

 

II. Похвале  

 

 

Члан 3.  

Ученик може добити похвалу за:  

1. за одличан општи успех и примерно владање; 

2. за постигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета, односно 

наставних области; 

3. за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима; 

4. освојено прво, друго или треће место на такмичењима (општинском, окружном, 

републичком, међународном) 

5. похвала „Ученик генерације“; 

6. похвала „Најбољи ученик у трогодишњем образовању“, 

7. друге похвале по одлуци стручних органа Школе. 
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Члан 4. 

Похвале могу бити писмене и усмене. 

Похвале се саопштавају јавно пред одељењем и органима установе. 

 

Члан 5. 

Похвале,  из  овог правилника, на предлог одељењског старешине и одељенског већа 

додељује Наставничко веће Школе (даље: Наставничко веће). 

 

Члан 6. 

Похвала „Ученик генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда средњег 

образовања у четворогодишњем трајању, на крају наставне године под следећим условима: 

1. да је постигао одличан општи успех од првог до завршног разреда и примерно 

владање; 

2. да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 

3. да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању  

односа другарског поверења,отворености,искрености међу ученицима и да ужива поверење међу 

друговима; 

4. да је у току школовања имаоправилан и коректан однос према наставницима,стручним 

сарадницима и другим запосленима школе,као и према родитељимљ других ученика.  

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 

Похвала се додељује једном ученику. 

Похвалу из става 1. овог члана на предлог Одељењског већа, додељује Наставничко веће. 

 

Члан 7. 

Похвала „Ученик генерације“  израђују се на посебном обрасцу који потписује директор 

школе и јавно се саопштава пред ученицима и органима Школе. 

„Ученик генерације“ уз похвалу добија и златник са грбом школе, тежине 5 грама. 

 

Члан 8. 

Похвала „Најбољи ученик у трогодишњем образовању“ додељује се једном ученику 

завршног разреда средњег образовања у трогодишњем трајању, на крају наставне године под 

следећим условима: 

1. да је постигао одличан општи успех од првог до завршног разреда и примерно 

владање; 

2. да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима; 

3. да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању  

односа другарског поверења,отворености,искрености међу ученицима и да ужива поверење међу 

друговима; 

4. да је у току школовања имаоправилан и коректан однос према наставницима,стручним 

сарадницима и другим запосленима школе,као и према родитељимљ других ученика.  

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени. 

Похвала се додељује једном ученику. 

Похвалу из става 1. овог члана на предлог Одељењског већа, додељује Наставничко веће. 

 

Члан 9. 

Похвала „Најбољи ученик у трогодишњем образовању“  израђују се на посебном обрасцу 

који потписује директор школе и јавно се саопштава пред ученицима и органима Школе. 
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III. Награде 

 

Члан 10. 

Награде се додељују ученицима као признање за постигнут изузетан успех у учењу и 

владању у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на 

такмичењима. 

Члан 11. 

Награде се могу додељивати поједином ученику, групи ученика или целом одељењу. 

 

Члан 12. 

Награда се додељује на крају наставне године. 

 

Члан 13. 

Предлог за доделу награде даје одељенски старешина. 

Награду додељује Наставничко веће на основу прибављеног мишљења Одељењског већа. 

 

Члан 14. 

Награде могу бити: 

1. упућивање ученика на екскурзију, излет, зимовање, летовање, камп и друго; 

2. посета позоришним, биоскопским представама, концертима, спортским 

манифестацијама и друго; 

3. књиге, спортска опрема, реквизити, школски прибор и слично; 

4. изузетно новчане награде. 

 

Члан 15. 

Ученицима награде могу додељивати спонзори и донатори. 

Награде из става 1. овог члана обавезно се уручују ученицима преко Школе, која активно 

учествује у давању мишљења о додељивању награде. 

 

Члан 16. 

Поједином ученику могу се доделити истовремено и похвала и награда. 

 

 

IV. Завршне одредбе 

 

Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, на огласној табли Школе. 

  

 

 

 

 

 
  

м.п. 

Председник Школског одбора 

 

______________________ 

Љубомир Миленковић 

 


