
                 

На основу члана 57. ст.1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'' бр. 88/2017,27/2018 и 10/2019) и члана 49. Статута школе, 

Школски одбор ОШ „2.октобар“ Зрењанин, на предлог комисије, на 14. седници одржаној 

дана 28.1.2020.г., донео је 

П Р А В И Л Н И К  

 о похваљивању и награђивању ученика  

у ОШ „2.октобар“ Зрењанин 

 

 - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником се прописују врсте похвала и награда ученика ОШ „2.октобар“ 

у Зрењанину (у даљем тексту: школа) 

Члан 2. 

Похвале и награде се додељују ученицима који се истичу укупним успехом у учењу 

и владању, који остварују изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета, 

односно наставних области, као и за успештно учешће у ваннаставним активностима.  

- ПОХВАЛЕ  

Члан 3. 

Похвале се могу доделити за:  

1. Одличан успех и примерно владање; 

2. Постигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета, 

односно наставних области; 

3. Изузетан успех у појединим ваннаставним активностима; 

4. Освојено прво, друго или треће место на такмичењима у организацији 

Министарства просвете и технолошког развоја на општинском, окружном, 

државном или међународном нивоу); 

5. „Ученик генерације“; 

6. „Спортиста генерације“; 

7. Друге похвале по одлуци стручних органа школе.  

Члан 4. 

Похвале могу бити усмене и писмене, саопштавају се јавно пред одељењем и 

органима школе, као и на организованим свечаностима. 

 



Члан 5. 

Похвала „Ученик генерације“ додељује се једном ученику/ученици завршног 

разреда, на крају наставне школске године.  

Изузетак од става 1 овог члана, је када два ученика имају исте услове за добијање 

похвале.   

Члан 6. 

Услови за стицање похвале „Ученик генерације“:  

1. Да је носилац „Вукове дипломе“; 

2. Да има примерно владање; 

3. Да има највише бодова по обављеном анкетирању спроведеним посебно са 

ученицима исте генерације и са наставницима предавачима тој генерацији; 

4. Учешће на различитим нивоиома такмичења у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја; 

5. Факултативно – учешће на такмичењу које није у организацији по тачки 4., 

учешће и другим активностима које се спроводе у школи или посредством 

школе.  

Члан 7. 

Поступак избора ученика за похвалу „Ученик генерације“: 

1. Анкетирање наставника и ученика:  

1а. Анкетни листић за ученике садржи:  

питање:                             бодови: 

1.Спрeман/на је да помогне сваком  када му је помоћ потребна   0   1   2   3   4 

2. Добро сам га/је упознао/ла  у току школовања                                      0   1   2   3   4 

3. У школи и ван школе понаша се примерно и другарски                      0   1   2   3   4 

4. У току школовања учествовао/ла је у секцијама и  

     ваннставним активностима ( приредбе,предавања,журке, 

     квизови,песничке вечери...)                                                                     0   1   2   3   4 

5. Сматрам да овај ученик/ца треба да буде УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ    0   1   2   3   4 

 

1б. Анкетни листић за наставнике сдржи:   

питање:                             бодови: 

1. У току мојих часова активан/на је и заинтресован за рад                    0   1   2   3   4 

2.  За мој предмет показује посебну креативност у раду                          0   1   2   3   4 

3. У школи и ван школе понаша се примерно и другарски                      0   1   2   3   4 

     према свим ученицима.                                                                                                                                       



4. У току школовања учествовао/ла је у секцијама и  

     ваннставним активностима ( приредбе,предавања,журке, 

     квизови,песничке вечери...)                                                                      0   1   2   3   4        

 5. Сматрам да овај ученик/ца треба да буде УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ    0   1   2   3   4 

 

2. Бодовање такмичења:  

  

                         1) за успех на општинском такмичењу ученику припада: 

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

                         -   за освојено друго место.........6 бода; 

                         -   за осовјено треће место..........4 бода; 

  

                        2)  за успех на окружном такмичењу ученику припада: 

                         -   за освојено прво место.........14 бодова; 

                         -   за освојено друго место.......12 бодова; 

                         -   за освојено треће место........10 бодова. 

  

                        3)  за успех на републичком такмичењу ученику припада:  

 -   за учешће на републичком такмичењу..... 12 бодова; 

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

 -   за освојено друго место....... 18 бодова; 

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

 

             4)  за успех на међународном такмичењу ученику припада: 

              -   за освојено прво место.........26 бодова; 

              -   за освојено друго место.......24 бода; 

              -   за осовјено треће место........22 бода. 

 

 Бодује се свако такмичење без обзира да ли је исти предмет и исти ниво, или други 

предмет.  

3. Бодовање осталих такмичења и активности (члан 6 тачка 5.): 

 

- Рад у Ученичком парламенту школе:  

а- у својству члана – 2 бода 

б- записничар, благајник, заменик председника – 4 бода 

в- председник УП – 6 бодова. 

 

- Председник одељења у вишим разредима – за сваку годину 1 бод. 

 

- Активан рад у пројектима у којима школа учествује – 2 бода (активно учешће 

процењује предметни наставник). 

 

- Квизови ван школе:  

        учешће – 2 бода 



 освојена места: прво 6 бодова, друго 5 и треће 4 бода. 

 

 

- Школске приредбе и свечаности:  

водитељ програма – 2 бода 

учесник програма – 2 бода (изузев наступа на матурској приредби) 

свира на приредби – 2 бода. 

 

- Чланство у хору: 4 бода (на предлог предметног наставника). 

- Добровољни рад у школи: сваки пут по 2 бода (организација такмичења, наступи, 

трибине, украшавање школе пред празнике и сл.). 

- Радови  ученика изложени у холу школе: 2 бода (ликовни радови, тематски радови и 

слично).  

Овај систем бодовања се сходно примењује и на остале ученике који имају 

одређена постигнућа, а нису кандидати за ученика генерације.  

Члан 8.  

Процедуру формирања ранг листе ученика за похвалу „Ученик генерације“, 

срповоди комисија у саставу: одељенске старешине завршног разреда и секретар школе. 

Комисија на првом састанку именује  председника са задатком да заказује састанке 

и извести Одељењско веће о добијеним резултатима бодовања.  

 

                Члан 9. 

Похвала „Спортиста генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда који 

је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и има најмање 

врло добар успех и примерно владање у завршном разреду.  

Члан 10. 

    „Ученика генерације“ и  „Спортисту генерације“ проглашава Наставничко веће,   на 

предлог Одељењског већа, по прибављеном  мишљењу Ученичког парламента, а уручује 

директор школе. 

- НАГРАДЕ  

 

Члан 11. 

 

Награде се додељују ученицима као признање за постигнути изузетан успех у 

учењу и владању у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за 

освојено место на такмичењима.  

 

 



Члан 12. 

 

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

 Награде се могу доделити на крају наставне године, на дан школе другог октобра 

или на дан школске славе “Свети Сава“ (27. јануара). 

 

Члан 13. 

 

Награде додељује Наставничко веће на предлог одељењског старешине, по 

привављеном мишљењу Одељењског већа и Ученичког парламента.  

 

Члан 14. 

 

Награде које се могу доделити: 

- упућивање ученика на екскурзију, излет, зимовање, летовање, камп и слично; 

- посета позоришним, биоскопским представама, концертима, спортским 

манифестацијама; 

- књиге, спортска опрема, школски прибор и слично. 

 

Члан 15. 

Ученику се могу доделити истовремено и похвала и награда.  

 

- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

                                                               Члан 16. 

  

  За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се 

законске одредбе.  

  

                                                               Члан 17. 

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

школе,када престаје да важи Правилник о похваљивању и награђивању ученика у ОШ 

„2.октобар“ Зрењанин, број 589/8 од 3.12.2010.г. 

  

  

Дел.број: 

Дана:                                                                             Председница Школског одбора: 

  

Истакнуто на огласној табли:     ___________________________  

дана:  

Секретар:            Душица Радочај 


