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На основу члана 103. став 1 тачка 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања 

/“Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011. и 55/2013./ и члана 30. Статута Гимназије Ћуприја, 

Школски  одбор Гимназије на седници одржаној  22.01.2015 . године, донео је 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА  

ГИМНАЗИЈЕ У ЋУПРИЈИ 

 

 
Члан 1. 

 

 У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном раду и 

слободним активностима Гимназија Ћуприја (у даљем тексту Школа) награђује и похваљује 

ученике који постижу изузетне резултате у: 

 -реализацији и примени наставног програма; 

 -успешном презентовању Школе на такмичењима, смотрама и у истраживачком раду; 

 -организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности; 

 -другим облицима рада дефинисаним Програмом рада Школе. 

Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог Правилника, а у 

складу са законом. 

Члан 2. 

 

 Овим Правилником се утврђују: услови које ученици треба да испуне да би били 

предложени за похвалу и награду, врста похвале и награде, време додељивања, поступак за 

доношење одлуке о додељивању, као и остала питања у вези са додељивањем похвала и награда. 

 

Члан 3. 

 

 У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових 

права. 

Ученик има обавезу: 

1. да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе 

2. да се придржава школских правила, одлука директора, наставника и органа школе 

3. да савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом 

4. да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи 

5. да чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија. 

 

Члан 4. 

 

 Ученици који се посебно истичу радом у извршавању наведених обавеза у члану 3. овог 

правилника, а нарочито у учењу и владању, у циљу подстицања на још боље резултате, могу бити 

похваљени и награђени ако испуњавају услове за похвале и награде. 

 

Члан 5. 

 

У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном раду и 

слободним активностима, Школа додељује награде и похвале за: 

  -појединце 

  -групу ученика 

  -одељењску заједницу ученика 

-ученичке клубове и секције 
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Члан 6. 

 

 ПОХВАЛЕ се додељују ученицима за следеће резултате и активности: 

1. за пласман на републичко такмичење или освојено једно од прва три места на окружном 

такмичењу из било ког предмета организована од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (под условом да су ученици прошли бар један праг такмичења) 

2. за истакнуте резултате у раду школских секција и осталих слободних активности 

   (до 3 ученика по секцији) 

3. за истакнути рад у ученичком парламенту  (једна похвалница) 
4. ученицима са просечном оценом 5,00 и примерним владањем 

5. ученицима који у току школске године не направе ниједан изостанак 

 

Похвале могу бити усмене и писмене и саопштавају се ученицима на састанку одељењске 

заједнице, на родитељском састанку, путем периодичних информација, преко књига обавештења 

или приликом пригодних свечаности у школи. 

 

Члан 7. 

 

 Похвале ученицима, на предлог одељењског старешине и одељењског већа, додељује 

Наставничко веће школе. 

 

Члан 8. 

 

Похвале се додељују на посебном обрасцу који изгледа овако: 

 

На основу члана  ________ Правилника о похвалама и наградама ученика бр. ______ од 

_________, Наставничко веће Гимназије Ћуприја на седници одржаној  __________  на 

предлог   _________________________________   додељује: 

 

 

 

ПОХВАЛНИЦУ 

 

_________________________________ / презиме, средње слово и име/,  

ученику   _________________________  разреда  __________   одељења  _______________ 

за   _________________________________________ /навести/, показан у току школске 

_____/ _____ године. 

 

 

Дел. број  ______________ 

_________  године Директор 

 

         ______________ 
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Члан 9. 

 

Похвала „УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“ ДОДЕЉУЈЕ СЕ УЧЕНИКУ ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА НА 

КРАЈУ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ УЧЕНИК: 

1. Постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета од првог 

до завршног разреда 

2. Да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима 

3. Да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима 

4. Да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним 

сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика 

 

Члан 10. 

 

Похвала „УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“ додељује се само једном ученику. 

Похвалу ,,УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“ додељује Наставничко веће на предлог Одељ. већа, по 

прибављеном мишљењу Ученичког парламента, које ће организовати гласање  ученика 

матураната. 

 

Члан 11.  

 

 НАГРАДЕ се додељују ученицима за изузетне успехе и то: 

1. за освојено једно од прва три места на републичком такмичењу из било ког предмета 

2. за афирмацију школе у образовно-васпитном раду или слободним активностима у области 

културе и спорта 

3. за изузетно промовисање ученичких права, хуманитарних активности или друштвено корисних 

акција 

Члан 12. 

 

 Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за такмичење, и то: 

   -до 2 дана  за окружно такмичење 

   -до 5 дана за републичко такмичење 

   -до 7 дана за државну Олимпијаду 

Право на ослобађање ученик остварује пласманом на претходном такмичењу. 

Право на ослобађање се може користити искључиво у функцији припрема за такмичење. 

 

Члан 13. 

 

Награде се додељују у виду: 

   -диплома  или 

   -материјалне награде: књиге, школски прибор и сл. 

Наставничко веће школе може да донесе одлуку о додели материјалне награде ако школа у години 

у којој се додељује располаже средствима за ту намену, а као пратећу награду уз диплому. 

 

Члан 14. 

 

 Награде  ученицима могу доделити: 

  -наставничко веће 

  -директор школе 

  -локална самоуправа  (у сарадњи са школом која треба активно да учествује давањем 

мишљења о додели награде) 

  -донатори школе (установе, предузећа, удружења и појединци) на основу 

критеријума које пропишу својим актом. 
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О наградама које се додељује посебном намером донатора, одлучује Наставничко  веће школе. 

 

Члан 15. 

 

Награде  се додељују на посебном обрасцу који изгледа овако: 

 

На основу члана  ________ Правилника о похвалама и наградама ученика бр. ______ од 

_________, Наставничко веће Гимназије Ћуприја на седници одржаној  __________  на 

предлог   _________________________________   додељује: 

 

 

ДИПЛОМУ 

 

_________________________________ / презиме, средње слово и име/,  

ученику   _________________________  разреда  __________   одељења  _______________ 

за изузетан успех у    ________________ /навести/, показан у току школске 

__________/ ___________  године. 

 

 

Дел. Број  ______________ 

_________  године Директор 

 

         ______________ 

 

 

Члан 16. 

 Поступак за доделу похвале или награде покреће одељењско веће школе подношењем 

писаног и у деловоднику заведеног образложеног предлога на иницијативу разредног старешине, 

одељењске заједнице, ученичког парламента или органа школе. 

 

Члан 17. 

 Предлог одељењског већа за доделу похвале или награде разматра наставничко веће школе 

које утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање похвале или 

награде и доноси одлуку који ученици добијају похвалу или награду у складу са Статутом школе. 

 

Члан 18. 

 Поједином ученику се може доделити истовремено и похвала и награда. 

 

Члан 19. 

 

 Похвале и награде додељују се на крају школске године као и поводом Дана школе. 

Похвале и награде ученицима се додељују јавно, у присуству ученика, наставника, родитеља, 

гостију и медија;  уписују се у ђачку књижицу ученика и матичну књигу; евидентирају се у 

летопису школе и годишњем извештају школе. 

 

Члан 20. 

  

 Овај правилник ће се примењивати осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе. 
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Члан 21. 

 

             Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о проглашењу Ученика 

генерације број 01-232 од 12.03.2014.године. 

 

                                                                              Члан 22. 

 

 С одредбама овог правилника упознати ученике школе након његовог ступања на снагу као 

и ученике првог разреда на почетку сваке школске године. 

 

 

 

 

Школски одбор 

Број: 01- 89 

 

 

 

 

         Председник школског одбора 

 

         __________________________  

 

 

Правилник је објављен на огласној табли школе 29.01.2015.године а ступио је на снагу _____ 2015. 

 

 

                                                                                                                              Секретар школе 

 

 

 


