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На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/1, 55/13 и 35/15 – даље: Закон), Школски
одбор је на седници одржаној дана 25.05.2015. године донео

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ПОЛИТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СУБОТИЦА
1. Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у
Политехничкој школи у Суботици (даље: Школа), прописују се врсте похвала и
награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.
Члан 2.
Похвале и награде додељују се ученицима за укупан успех у учењу и владању, за
успех у раду и учењу у појединим наставним предметима, за успешно учешће у
ваннаставним активностима.
2. Похвале
Члан 3.
Ученик може добити похвалу:
1) за одличан успех и примерно владање;
2) за постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан
успех у појединим ваннаставним активностима;
3) за освојено прво, друго или треће место на такмичењима;
4) „Ученик генерације";
5) „Спортиста генерације";
6) „Мајстор генерације“.
Похвале из става 1. тач. 4), 5) и 6) овог члана додељују се ученицима завршног
разреда.
Члан 4.
Похвале могу бити писмене и усмене.
Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у
току наставног периода, коју на основу предлога чланова одељењске заједнице
саопштава одељењски старешина пред одељењем и родитељима.
Писмену похвалу одељењског већа ученик добија за остварене резултате у раду,
учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе и уписују
се у ђачку књижицу.
Члан 5.
Ученици који на крају наставне године постигну одличан општи успех и примерно
владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.
Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за
постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се
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ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним
областима.
Члан 6.
Похвала „Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на основу
критеријума утврђених овим Правилником.
„Ученик генерације" мора да има одличан успех и примерно владање у свим
разредима.
Члан 7.
На одељењском већу на крају наставне године за завршне разреде, одељењски
старешина иницира предлог за „Ученика генерације" члановима одељењског већа.
Одељењски старешина је дужан да у року од 3 дана од дана одржавања одељењског
већа, Комисији за бодовање преда писани предлог са образложењем и поткрепљен
документацијом (дипломе, уверења и слично). Резултати остварени у току
школовања који нису поткрепљени доказима неће се вредновати. Из једног одељења
може да буде предложен један ученик за „Ученика генерације“, изузев у случају да
два ученика има исти број бодова, применом критеријума из члана 8. овог
правилника.
Поступак бодовања врши Комисија за бодовање, коју чине помоћник директора,
педагог, психолог и председници стручних већа у сва три подручја рада.
Критеријуми за бодовање у поступку избора ученика генерације одређени су овим
правилником.
Комисија има задатака да на основу ових критеријума изврши бодовање и састави
ранг листу. Ранг листа се објављује на огласној табли школе и школском сајту, где се
уз личне податке ученика, објављују и остварени резултати.
Ранг листа се доставља педагошком колегијуму, који врши избор ученика генерације.
Приликом доношења одлуке узима се у обзир ранг листа коју је сачинила Комисија
за бодовање, али и укупан утисак о ученику на основу његовог друштвеног
ангажовања, као и односа према другим ученицима и наставницима. Чланови
педагошког колегијума гласају јавно, изјашњавајући се о свим кандидатима.
Сагласност на избор ученика генерације даје наставничко веће, које га и проглашава.
Уколико наставничко веће не потврди избор ученика генерације, одлуку о ученику
генерације доноси директор школе.
Члан 8.
Критеријуми за утврђивање носиоца похвале „Ученика генерације“ су:
- Одличан успех (све петице) и примерно владање, за сваку годину......... 10 бодова
- Одличан успех и примерно владање, за сваку годину...................................8 бодова
- Учешће у ваннаставним активностима (секције, хор,
ученичка задруга и др.), које имају запажен рад по процени
Комисије за бодовање (по овом критеријуму максимално се може
остварити три бода) ................................................................................................... 1 бод
Подршка Комисије за бодовање – ученик који је добио највећи број
гласова од стране чланова Комисије ..................................................................... 2 бода
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Успех на такмичењу:
Освојено место
(бодовање према
оствареном
успеху)

I

II

III

3

2

1

Републичко (појединачно)

15

12

10

Републичко (екипно)

7

5

3

Међународно (појединачно)**

20

17

15

10

7

5

3

2

1

Степен такмичења
Школско*/Општинско*/Окружно*/Међуокружно/Покрајинско

Међународно (екипно)
Друга такмичења која нису у календару надлежног министарства
у области образовања***

* За све предмете осим физичког васпитања.
Успех у такмичењу из појединих спортских дисциплина бодује се само за
међуокружни, покрајински и републички ниво, и то тако да се без обзира на ниво
такмичења за освојено прво место додељује 3 бода, за друго 2 и треће 1 бод.
** Такмичење „Кенгур без граница“ које је означено као такмичење на међународном
нивоу бодује се као републичко (појединачно).
*** Такмичења која нису у организацији надлежног министарства у области
образовања и нису предвиђена календаром такмичења за текућу школску годину.
Такмичења која се бодују на горе наведени начин морају бити из календара
такмичења који издаје надлежно министарство у области образовања и васпитања.
За сваки успех који је горе наведен додају се додатна 2 бода у случају да је на
такмичењу било између 5 и 10 учесника, односно додатна 3 бода уколико је на
такмичењу било више од 10 учесника.
На једном такмичењу, из једне области, у једној такмичарској дисциплини ученик
може бити бодован само по једном критеријуму, и то или за појединачни или за
екипни пласман.
Кандидати за похвалу „Ученик генерације“ се лично представљају пред Комисијом
за бодовање, која додељује два бода ученику који је оставио најбољи утисак. Чланови
Комисије за бодовање изјашњавају се о кандидатима подизањем руке.
Члан 9.
Похвала „Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који
је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима у
организацији школе, односно у којима је представљао школу, и најмање врло добар
општи успех из наставних предмета и примерно владање.
Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог стручног већа
за физичко васпитање, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.
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Члан 10.
Похвала „Мајстор генерације“ додељује се ученику завршног разреда, који је у току
школовања имао најмање добар успех и примерно владање, а у току школовања се
истакао на практичној настави и такмичењима.
„Мајстора генерације“ предлажу стручна већа за свако подручје рада, Комисији за
бодовање из члана 7. став 2. овог Правилника.
Комисија за бодовање врши бодовање успеха кандидата за „Мајстора генерације“, на
следећи начин:
- Одличан успех (све петице) и примерно владање, за сваку годину......... 10 бодова
- Одличан успех и примерно владање, за сваку годину.................................. 8 бодова
- Врло добар успех и примерно владање, за сваку годину.............................. 6 бодова
- Добар успех и примерно владање, за сваку годину........................................... 4 бода.
Успех на такмичењима бодује се на основу критеријума утврђених у члану 8. овог
Правилника.
Након бодовања Комисија сачињава предлог, на основу којег Наставничко веће бира
„Мајстора генерације“.Уколико два или више кандидата имају исти број бодова,
Наставничко веће доноси одлуку узимајући у обзир укупан утисак о ученику на
основу његовог друштвеног ангжовања, као и односа према другим ученицима и
наставницима.
Члан 11.
Обавештење – фотографија, име и презиме ученика носилаца похвала „Ученик
генерације“, „Спортиста генерације“ и „Мајстор генерације“ објављује се на посебној
огласној табли у ходнику главне школске зграде.
3. Награде
Члан 12.
Ученици који су добили похвале из члана 3. и 4. овог Правилника могу да буде
награђени, у складу са одлуком Наставничког већа.
Члан 13.
Награде се могу доделити поједином ученику или групи ученика.
Члан 14.
Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.
Члан 15.
Награде могу да буду робне и новчане.
4. Прелазне и завршне одредбе
Члан 16.
Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.
Члан 17.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
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Члан 18.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о
похваљивању и награђивању ученика Политехничке школе Суботица дел.бр. 01-1764
од 09.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Ивана Секулић, с.р.
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