РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Шеста београдска гимназија
Бр.213/4
Дана:17.05.2012.године
БЕОГРАД
На основу члана 59. Закона о средњој школи („Сл. Гласник РС“ бр.50/92) и
члана 218 Статута Шесте београдске гимназије (дел. број 115/4 од 25.2 2010.г )
и члана 52. Измене и допуне Статута (дел.бр. 603/2 од 26.12.2012. г),
привремени Школски одбор Шесте београдске гимназије, у проширеном
саставу, је на седници одржаној дана 17.05.2012.године, донео:

ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ
ГИМНАЗИЈЕ

I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.








Овим правилником се утврђују:
врсте похвала, награда и признања;
успех за који се похвала, награда и друга признања додељују;
време додељивања;
органи Школе који доносе одлуку о додељивању похвала, награда и
других признања;
поступак доношења одлуке о додељивању
и остала питања везана за додељивање награда и похвала.
Члан 2.

У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовноваспитном раду, спортским и слободним активностима, Шеста београдска
гимназија (у даљем тексту Школа), награђује и похваљује ученике који постижу
изузетне резултате у:
 реализацији и примени наставног програма;
 успешном презентовању Школе на такмичењима и смотрама;
 организацији и реализацији друштвено-корисних, хуманитарних и
слободних активности;
 осталим облицима рада дефинисаним Годишњим планом рада Школе.
Награде и похвале, додељују надлежни органи Школе на основу
одредаба овог правилника, а у складу са Законом.
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Члан 3.
У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовноваспитном раду, спортским и слободним активностима, Школа додељује
награде и похвале за:
 појединце;
 групу ученика;
 одељенску заједницу ученика;
 ученичке клубове и секције;

II.

ВРСТЕ НАГРАДА

Специјалне дипломе
Члан 4.
За изузетан успех из свих наставних предмета, као и за вансеријска
постигнућа за поједине наставне области у току четворогодишњег школовања,
ученицима се додељују специјалне дипломе у складу са Законом о средњој
школи (Правилник о дипломама за изузетан успех у средњим школама „Сл.
гласник РС“ бр. 37/93).
Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ и диплома за изузетан успех
из појединих предмета или наставне области, на иницијативу одељенског
старешине или предметног наставника, покреће одељенско веће у писаној
форми са детаљним образложењем предлога у складу са бодовним
критеријумима.
Предлог Одељенског већа за доделу диплома или похвала из члана 4.
став 2. овог Правилника разматра Наставничко веће Школе, утврђује да ли
ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси
одлуку који ученици добијају диплому „Вук Караџић“ или дипломе или
похвалнице за изузетан успех из појединих предмета или наставне области,
као и из осталих освојених награда и доприноса.

Интерне специјалне награде и дипломе
Члан 5.
У Школи су установљене следеће, интерне, специјалне награде које се
могу доделити на крају сваке школске године:
 Награда за друштвене науке, диплома;
 Награда за природне науке, диплома;
 Награда за свестраност из области уметности;
 Награда за ученике који се активно баве спортом и освајају награде
на спортским такмичењима у организацији Министарства просвете
и Министарства за спорт и омладину.
 Награда „Соња Жарковић“ за истицање у ваннаставним
активностима и пројектима Школе, диплома;
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 Награда за најмање изостанака;
 Награда за најбољег друга/другарицу;
 Награда за активно учешће у волонтерско друштвено корисним
активностима у/за школу;
 Награда за ученика генерације;
 Награда за најбољи матурски рад генерације;
Награде и дипломе из члана 5. став 2. Овог Правилника додељује се на
основу изјашњавања Наставничког већа, а на предлог одељенског старешине,
предметног наставника, стручних већа или директора Школе.
Критеријуме и елементе за доделу награда из члана 3. и члана 5.
установљавају тимови којe на предлог директора могу чинити: разредне
старешине,
педагошко-психолошка
служба,
представници
ученичког
парламента.

III.

НАГРАДЕ

Члан 6.
Награде се могу доделити свим одличним ученицима (са примерним
владањем) за успешно савладавање плана и програма одређеног смера.
Награде или похвале се могу доделити и ученицима који нису одлични
ученици али имају примерно владање, сходно дефинисаним критеријумима за
бодовање.
Предлог за награду формулише директор Школе.
О предлогу за додељивање награде изјашњава се Наставничко веће.
Члан 7.
Награде се додељују ученицима који се истичу својим резултатима на
такмичењима и смотрама регионалног, републичког и међународног карактера.
Предлог награде из става 1. овог члана формулишу, у писаној форми
председници стручних већа за области предмета, на основу постигнутих
резултата у текућој школској години
О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.
Члан 8.
Награде се додељују ученицима који су се истакли у току
четворогодишњег школовања успешним радом у друштвено-корисним,
хуманитарним, слободним активностима и другим облицима рада дефинисаних
Годишњим планом рада Школе.
Предлог за награде из става 1. овог члана формулишу, у писаној форми,
одељенски старешина, предметни наставник, стручна већа за области
предмета, руководиоци секција, директор Школе или Ученички парламент.
О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.
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Члан 9.
Посебне награде могу се доделити најуспешнијим ученицима: одељења,
смерова по разредима, смерова у Школи и Школе.
Посебна награда додељује се и најуспешнијем ученику генерације за
четворогодишњи успех у наставним и ваннаставним активностима,
такмичењима и другим облицима рада у Школи.
Предлог за награде из става 1. и 2. овог члана, формулише у писаној
форми одељенски старешина у консултацији са својом Одељенском
заједницом.
О предлогу за додељивање посебних награда изјашњава се Наставничко
веће.
Члан 10.
Награде из члана 9. став 1. овог Правилника додељују се за текућу
школску годину а на основу: општег успеха и владања ученика, успеха ученика
на такмичењима и смотрама и других показатеља, на основу којих се
израчунава индивидуални рејтинг сваког ученика, а према критеријумима
рејтинг листе која је саставни део овог Правилника.
Уколико два или више ученика имају једнак рејтинг, предност има ученик
са бољим општим успехом и владањем из тачке 1.
Уколико и после упоређивања из тачке 1, два или више ученика имају
једнаке резултате, предност има ученик који је по тачки 2. освојио више бодова.
Уколико и после упоређивања из тачке 2, два или више ученика имају
једнаке резултате, предност има ученик који је по тачки 3. освојио више бодова.
Уколико и после упоређивања из тачке 3, два или више ученика имају
једнаке резултате, предност има ученик који је по тачки 4. освојио више бодова.
Уколико и после упоређивања из тачке 4, два или више ученика имају
једнак рејтинг, Наставничко веће се гласањем изјашњава о најуспешнијем
ученику.
Члан 11.
Ранг листа потенцијалних кандидата за ученика генерације формира се
на крају сваке школске године и објављује на сајту школе.
Ранг листу формира комисија на основу предлога одељенских
старешина, а формира је директор школе.
Комисују чине: стручни сарадници (психолог и педагог), помоћник
директора, представник Ученичког парламента, представник Савета родитеља
и одељенске старешине за сваки разред.
Члан 12.
Кандидат за ученика генерације може бити ученик који је сва четири
разреда завршио као редован ученик Школе и који је стекао право на диплому
„Вук Караџић“.
Награде из члана 9. став 2. овог правилника за најуспешнијег ученика
генерације додељује се ученику који је збиром рејтинга из четири школске
године остварио најбољи резултат.
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Наставничко веће на основу остварених резултата у све четири наставне
године проглашава најуспешнијег ученика генерације.
Члан 13.
За изузетна колективна и појединачна постигнућа у различитим акцијама
које нису дефинисане предходним члановима овог Правилника, директор може
наградити ученике, одељенске заједнице, школске организације.
Члан 14.
Награде, похвалнице и залагања бодује и евидентира за сваког ученика
психолошко педагошка служба у електронском дневнику Школе, по сваком
критеријуму бодовања .

IV.

ДОДЕЛА НАГРАДА

Члан 15.
Награде ученицима могу доделити:
 Наставничко веће;
 Директор Школе;
 спонзори и донатори Школе (установе, предузећа, удружења и појединци)
на основу критеријума који пропишу својим актом.
О наградама које додељују спонзори и донатори са посебним наменама,
одлучује Наставничко веће Школе, у складу са критеријумима спонзора и
донатора.
Члан 16.
Ученици могу бити награђени:
 дипломама
 књигама, спортским реквизитима и сличном опремом;
 путовањима, екскурзијама, излетима, наменским посетама и сличним
наградама;
 новчаним и другим наградама.

Члан 17.
Награде се ученицима додељују јавно, на пригодној свечаности или завршној
свечаности у част матураната, у присуству ученика, наставника, родитеља,
гостију и медија.
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Члан 18.
Подаци о добијеним наградама ученика одељенски старешина уноси у матичну
књигу ученика.
V.

ПОХВАЛЕ

Члан 19.
Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се
истичу у савладавању појединих наставних области, као и ученицима који
постижу изузетне резултате додељују се похвале.
Институцијама, организацијама и појединцима са којима је школа
остварила изузетну сарадњу у току школске године могу се доделити похвале.
Похвале додељују:
 предметни наставник;
 одељенски старешина;
 Одељенско веће;
 директор Школе.

Члан 20.
Предметни наставник похваљује ученика за нарочито залагање и
постигнут успех у савладавању градива из одређеног предмета.
Одељенски старешине похваљује ученика који се истиче у учењу,
примерном владању, редовном похађању наставе и позитивном деловању у
колективу.
Одељенско веће писмено (у виду похвалнице) похваљује ученика који се
посебно залаже за успех одељења и у пружању помоћи ученицима који теже
савлађују поједине наставне области.
Директор Школе похваљује ученике, одељенске заједнице, школске
организације на основу постигнуће у учењу, владању, школским акцијама,
такмичењима и другим активностима у току школске године.
Члан 21.
Похвале могу бити и усмене и писмене и саопштавају се ученицима на
састанку одељенске заједнице, на родитељском састанку, путем периодичних
информација, преко књиге обавештења или приликом пригодних свечаности у
Школи.
Одељенски старешина, добијене усмене и писмене похвале, уноси у
уписницу одељења (матичну књигу) са напоменом: због чега, од ког органа и
када је ученик похваљен.
Члан 22.
Писмена похвала издаје се ученику у виду плакете или похвалнице.
Писмене похвалнице ученику уручује одељенски старешина.
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Подаци о добијеној писменој похвали ученика одељенски старешина
уноси у матичну књигу.
VI.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.

Саставни део овог Правилника је Рејтинг листа за избор ученика
генерације која следи:
РЕЈТИНГ ЛИСТА
ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
АКТИВНОСТ
1.1.

КРИТЕРИЈУМ
РЕЗУЛТАТ
БОДОВИ
1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА
Успех ученика
Успех х коеф.4
20 бодова
2. УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ,УЧЕШЋЕ НА
СМОТРАМА ТАЛЕНАТА И УЧЕШЋА У СПОРТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У
ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ („СПОРТИШ“)

3.награда -0.5 бодова
2.награда–1 бод
1.награда–1.5 бодова
2.2.
Успех на републичком 3.награда–2 бода
такмичењу
2.награда–2.5 бодова
1.награда – 3 бода
2.4.
Успех на
Похвала – 3 бода
међународном
3.награда–3.5 бодова
такмичењу
2.награда–4 бода
1.награда – 6 бодова
3. ОСВОЈЕНЕ НАГРАДЕ И УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ :
 ликовни
 књижевни
 драмски
 музички и др.
3.1.
Републички конкурси
3.награда–0.5 бодова
2.награда–0.6 бодова
1.награда–0.7 бодова
3.2.
Међународни конкурси 3.награда– 1 бод
2.награда–1.5 бодова
1.награда– 2 бода
4. ДОПРИНОСИ АКТИВНОСТИМА ШКОЛЕ /РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ,
ПЕТНИЦА,
КУЛТУРНЕ И ВОЛОНТЕРКО ДРУШТВЕНО -КОРИСНЕ АКТИВНОСТИ
4.1.
Учествује- 0.3 бода
Истиче се- 0.5 бодова
5. Допринос у развоју позитивних и хуманитарних активности у колективу
5 5.1.
Истиче се-0.5 бодова
За
сваку
школску
годину
2.1.

Успех на регионалном
такмичењу

УКУПНО
БОДОВА:
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Члан 24.
Поступак за измене и допуне овог Правилника може покренути најмање
пет наставника, Стручно веће, одељенско веће, Наставничко веће, Савет
родитеља , Школски одбор и Ученички парламент.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли школе.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Горан Јевтић

Правилник је објављен је на огласној табли Школе дана 29.05.2012.
године, а ступио је на снагу дана 06.06.2012. године.
Секретар Школе:
_____________________

