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

(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2017, 27/18-др. закони и 10/19) и члана 180. Статута Школе 

Школски одбор Основне школе ''Учитељ Таса'', на седници одржаној  дана 21. 08. 2019. 

године, донео је 

 

  

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И 

КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

ОШ «УЧИТЕЉ ТАСА»  

  

I  Опште одредбе 

  

  

Члан 1. 

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује. 

Овим Правилником уређују се и критеријуми за избор «Ђака генерације» на крају 

сваке наставне године, као и за доделу награде ''Спортиста и спортисткиња генерације'' и 

плакете «Учитеља Таса». 

. 

Члан 2  

У току школовања ученик може да  добије: 

1) диплому или награду за изузетан општи успех,  

2) диплому за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног по-

стигнућа у било којој области рада школе. 

Ученику се диплома или награда из става 1. овог члана додељује у складу са актом 

министра о врсти диплома, односно награда, и ближим условима за њихово додељивање.  

Списак добитника диплома и награда објављује се на огласној табли Школе и на 

школској интернет страни 

 

Члан 3 

 

Ученик може добити следеће награде: 

1) књигу за  завршен први разред (добијају сви ученици првог разреда); 

2) књигу на крају наставне године за постигнут одличан општи успех (за ученике од 

II до VIII разреда; 
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3) књигу за освојено једно од прва три места на такмичењу вишег ранга од школ-

ског такмичења из наставног  предмета. 

Ученик који освоји једно од три прва места на такмичењу вишег ранга од школског 

такмичења из наставног предмета, поред награђивања књигом може бити награђен и: 

1) бесплатним уџбеницима, 

2) бесплатном екскурзијом, летовањем,  зимовањем и слично, 

3) другим примереним поклоном. 

Награда из претходног става додељује се у складу са могућностима Школе, а на 

основу одлуке Наставничког већа.  

Списак награђених ученика објављује се на огласној табли Школе и на школској 

интернет страни. 

Награду не може добити ученик који нема примерно владање. 

 

Члан 4 

 

Усмену похвалу ученику додељује одељењски старешина, по сопственој иници-

јативи или на образложени усмени предлог предметног наставника. 

Писмену похвалу ученику додељује одељењско веће, на образложени усмени пред-

лог одељењског старешине или предметног наставника. 

Награде ученицима додељује Наставничко веће, на образложени писмени предлог 

одељењског старешине, Одељењског већа или предметног наставника. 

 

Члан 5 

 У Школи се на крају сваке школске године додељује посебна похвала ''Ученик 

генерације''. Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији 

највише истакао у учењу и владању. 

 

II Критеријуми за избор 

Члан 6 

Критеријуми за избор Ученика генерације су: 

1. Постигнути резултати на такмичењима и смотрама које организује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја за ученике основних 

школа 

2. Учешће у активностима Школског програма и друштвеном животу и раду 

школе 
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Похвала '' Ученик генерације '' додељује се ученику добитнику дипломе '' Вук 

Караџић '' са највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељених према 

критеријумима утврђеним Статутом. 

Члан 7 

 Кандидат за доделу похвале  „Ученик генерације“  мора имати примерно владање  

и после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале. 

Члан 8 

Кандидату за ученика генерације припадају бодови: 

1. по основу успеха на такмичењима и смотрама из наставних предмета у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за ученике 

основних школа 

1)  За успех на школском такмичењу ученику припада: 

-   за освојено прво место..... 3 бода; 

-   за освојено друго место....2 бода; 

-   за освојено треће место....1 бод. 

  

2)  за успех на општинском такмичењу  ученику припада: 

-   за освојено прво место........5 бодова; 

-   за освојено друго место......4 бода; 

-   за осовјено треће место.......3 бода. 

  

3)  за успех на окружном такмичењу ученику припада: 

-   за освојено прво место......10 бодова; 

-   за освојено друго место......8 бодова; 

-   за освојено треће место.......6 бодова. 

  

4)  за успех на републичком такмичењу ученику припада: 

-   за освојено прво место........20 бодова; 

-   за освојено друго место...... 16 бодова; 

-  за освојено треће место.......12 бодова. 

  

5)  за успех на такмичењу вишег ранга ученику припада: 

-   за освојено прво место.......30 бодова; 

-   за  друго место....................26 бодова; 

-   за освојено треће место......22 бодова; 
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Прво место на такмичењу и смотри припада ученику који освоји највећи број 

бодова. Друго и треће место припада ученицима који према даљем редоследу имају 

највећи број бодова. Доказ су дипломе, извештаји Друштва које је организатор такмичења 

и извештај стручног актива области предмета. 

2. учешћу у активностима и друштвеном животу и раду школе: 

1) учешће у активностима Школског програма и друштвеном животу и раду школе: 

- Дан школе, Свети Сава ..............................0,5 бодова по разреду 

- чланство у хору и оркестру школе ............. 0,5 бодова по разреду 

2) учешће у Ученичком парламенту .............1 бод по разреду 

3) учешће у вршњачким тимовима............. 1 бод по разреду 

4) активности и доприноси у раду школских секција:  ....... 1 бод  за сваку секцију, с 

тим што укупан број бодова добијених  по овом основу не може бити већи од  од 8. 

5) учешће у пројектима школе............. 1 бод годишње по пројекту 

6) учешће у спортским екипама ............. 1 бод годишње по спортској грани 

Члан  9 

 Одредбе предходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли 

успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у 

области физичког васпитања, ликовне и музичке културе и техничкогобразовања. Ђаци 

достављају школи доказе које су освојили током школовања независно да ли су се 

школовали само у једној или више школа. 

Члан  10 

У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно 

екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се број бодова 

сразмерно броју чланова тима или екипе од бодова утврђених у члану 5. овог Правилника. 

III Поступак избора 

Члан  11 

Предлог за избор ученика генерације предлаже одељењски старешина ученика или 

надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђује успех и владање 
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ученика на крају наставне године. Предлог се подноси у писменом  облику и треба да буде 

образложен, уз навођење доказа о успеху и владању ученика. 

Члан 12 

 Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на којој су 

утврђени успех и владање ученика на крају наставне године. 

По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану комисију, 

у чијем саставу су, поред њега и два наставника (један из старијих, а други из млађих 

разреда). 

Задатак комисије је да провери доказе о успеху и владању ученика, да на основу 

тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на 

такмичењима и учешћа у активностима Школског програма и друштвеног живота и рада 

школе. 

На основу тако утврђених бодова комисија је дужна да сачини ранг листу и 

кандидата са највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале 

''Ученик генерције''. 

У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће 

наставничком већу предложити да похвала ''Ученик генерације'' додели свим таквим 

ученицима. 

У састав комисије не може ући наставник који предаје или је предавао неком од 

предложених кандидата, нити наставник код којег постоје разлози који доводе сумњу 

његову непристрасност приликом бодовања. 

Члан 13 

 Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале '' Ученик генерације'' као и о 

награди за изабраног ученика. 

 Наставничко веће одлуку доноси већином гласова одукупног броја чланова и та 

одлука је коначна. 

Члан 14 

Ученик генерације награђује се књигом. 
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Ученик генерације, поред награде у облику књиге, може добити и награду у облику 

бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог пригодног поклона, у 

складу са могућностима Школе, донатора или спонзора. 

Члан 15. 

Поред награде Ученик генерације, талентованим ученицима се додељују и следеће 

награде:  ''Спортиста и спортисткиња генерације'' и плакета «Учитеља Таса» 

За ''Спортисту генерације и спортисткињу'' конкуришу сви ученици осмог разреда 

који су током школовања постигли запажене резултате кроз школска спортска такмичења 

од првог до осмог разреда.   

 Иницијативу за учешће на конкурсу могу поднети: одељењске старешине, 

предметни наставници, учитељи, директор, педагог, психолог, социјални радник, 

библиотекар, родитељи и ученици. 

Комисију за избор ''Спортисте  и спортисткиње генерације'' формира директор 

(састав комисије: одељењске старешине осмог разреда и стручни сарадник школе). 

Комисија  прикупља податке  на одељењском већу и кроз информативне разговоре о 

ученицима и информише ученике да доставе на увид школи потребну документацију на 

основу које ће се извршити бодовање (достављену документацију чланови комисије 

пописују и копирају). Ђаци достављају школи све награде, похвале, дипломе, медаље... 

које су освојили током школовања независно да ли су се школовали само у једној или 

више школа. 

Рангирање за ''Спортисту  и спортисткињу генерације'' врши се бодовањем свих 

постигнутих резултата од првог до осмог разреда (као за избор Ђака генерације)  из 

спортских такмичења која су предвиђена кроз Календар такмичења Министарства 

просвете, али и која су се организовала од стране других институција. У случају да за 

остварени успех на неком такмичењу није у могућности коришћење бодовне листе, 

комисија утврђује бодове на основу заједничког става. Посебно се рангирају дечаци, а 

посебно девојчице.  

Плакета «Учитеља Таса» додељује се једном ученику или ученици за представљање 

школе на манифестацијама, такмичењима и репрезентовању школе, активностима у 

секцијама, пројектима и осталим ваннаставним активностима. Наставничко веће доноси 

одлуку о додели плакете „Учитељ Таса“, а на основу предлога одељењског већа завршног 

разреда. 
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IV Завршне одредбе 

Члан 16 

За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се 

одредбе Закона и Статута школе. 

Члан 17 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи правилник о критеријумима и 

поступку за избор ђака генерације, похваљивању и награђивању ученика Основне школе 

«Учитељ Таса» бр. 01-186 од 27. 02. 2018. године. 

 

Члан 18 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли 

Школе. 

 

Правилник о критеријумима и поступку за избор ђака генерације, 

похваљивању и награђивању ученика Основне школе „Учитељ Таса“ у Нишу усвојен 

је на седници школског одбора,  одржаној дана 21. 08. 2019.  године. 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

М.П.____________________________________ 

 

Правилник је заведен под деловодним бројем 01-1019  дана 21. 08. 2019. године. 

Правилник је објављен на огласној табли школе дана 22. 08. 2019.  године. 

 

 


