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Пречишћен текст 

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и члана 67 Статута Гимназије ,,Светозар Марковић“ из 
Суботице, бр. 03/441/2 oд 5.12.2013. године, Школски одбор је на седници одржаној дана 
3.3.2014. године  донео 

  

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

ГИМНАЗИЈЕ ,,СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ИЗ СУБОТИЦЕ 

I Опште одредбе 

Члан 1  

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Гимназији 
,,Светозар Марковић“ из Суботице, 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, као и за успешно учешће у 
ваннаставним активностима. 

II Похвале 

Члан 3 

Ученик може добити похвалу за: 

1) одличан успех и примерно владање; 

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у 
појединим ваннаставним активностима; 

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима; 

4) "Ученика генерације".  

Похвалa из става 1. тач. 4)  овог члана додељује 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 и саопштава их одељењски старешина пред одељењем и 
родитељима. 
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Члан 5  

Похвале ученицима, на предлог одељењског старешине и Одељењског већа, додељује 
Наставничко веће Школе. 

Члан 6  

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан 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 
ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним 
областима. 

Члан 7  

Похвала "Ученик генерације" додељује се најуспешнијем ученику завршног разреда, на 
крају наставне године. 

Похвала ,,Ученик генерације“ додељује се, по правилу, једном ученику на српском 
наставном језику и једном ученику на језицима националних мањина (мађарском или 
хрватском наставном језику). 

Кандидата предлаже одељењски старешина, или члан одељењског већа, који 

комисији доставља податке за вредновање (копије диплома, похвала, извод из 

Годишњака и др.) најкасније до 15. маја текуће школске године. 

 

При избору кандидата вреднују се следећа постигнућа: 

1) општи успех постигнут на крају сваке школске године. Кандидат мора да оствари 

најмање одличан успех  (са максимално три оцене врлодобар (4); ≈ 4,75) и 

примерно владање, од првог до завршног разреда; 
2) успех постигнут на такмичењима у знању и стваралаштву из појединих предмета    

(од општинског до државног/међународног нивоа) - потребно је да кандидат 
учествује сваке школске године на бар једном такмичењу, минимум на првом 
нивоу такмичења; 

3) ваннаставне активности ученика (од школског до државног/међународног нивоа) 
- потребно је да је бар једне школске године учествовао у једној слободној 
активности на школском нивоу; 

4)  да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, 
развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу 
ученицима и да ужива поверење међу својим друговима; 

5)  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. 
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Члан 8 

Начин вредновања постигнућа кандидата за ,, Ученика генерације“: 

1) општи успех кандидата за сваку школску годину множи се са 4, а за 

позитиван однос према школи кандидат може да добије и додатне бодове, 

односно да добије негативне бодове: 

- ако ученик нема неоправдане изостанке добија 5 бодова за сваку 

школску годину; 

- ако има до 4 неоправдана изостанка у току школовања, кандидат добија 

3 бода за сваку школску годину; 

- ако има од 5 до 8 неоправданих изостанака у току школовања, кандидат 

не добија додатне бодове; 

- ако има преко 8 неоправданих изостанака,  кандидату се одбија 0,5 

бодова за сваки неоправдани изостанак. 

2) успех постигнут на такмичењима у знању и стваралаштву вреднује се у две 

различите категорије: 

а) такмичења која су прописана Календаром такмичења Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја: 

 

Ниво 
такмичења 

школски општински 

окружни/ 
међуокружни/ 
регионални/ 
покрајински 

државни међународни 
Место на 

ранг листи/ 
освојено 
место* 

1. - - 5 20 25 

2. - - 4,5 15 20 

3. - - 4 10 15 

учешће (са 
похвалом 

или без ње) 
1 2 3 5 5 

 

 

б) такмичења која нису прописана Календаром такмичења Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја: 

 

 

Ниво 
такмичења 

школски општински 

окружни/ 
међуокружни/ 
регионални/ 
покрајински 

државни међународни 
Место на 

ранг листи/ 
освојено 
место* 

1. - - 3 5 5 

2. - - 2,9 4,5 4,5 
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3. - - 2,8 4 4 

учешће (са 
похвалом 

или без ње) 
1 2 2 3 3 

*Ученик, ако је део екипе, добија половину бодова намењених за дато место. 

3) све ваннаставне активности вреднују се са 0,1 бод; 

4) комуникација са друговима бодује се на основу рангирања кандидата на 

скали од 1 до 5 (где је 5 највиши ранг остварености успешне комуникације), 

а на основу броја бодова добијених према формули a/b x 20 (a – број 

добијених гласова; b – укупан број ученика који може да гласа). Ово 

рангирање врши се само у завршном разреду школовања кандидата; 

5) комуникација са наставницима бодује се на основу рангирања кандидата 

на скали од 1 до 5 (где је 5 највиши ранг остварености успешне 

комуникације), а на основу броја бодова добијених према формули a/b x 20 

(a – број добијених гласова; b – укупан број наставника који може да гласа). 

Ово рангирање врши се само у завршном разреду школовања кандидата. 

 

Члан 9  

Услови из члана 7. овог правилника морају бити кумулативно испуњени. 

Предлог за награде формулише у писменој форми одељењски старешина и прослеђује 
га Комисији за награђивање ученика у Школи. 

Похвалу "Ученик генерације" додељује Наставничко веће, на предлог Одељењског 
већа. 

III Награде 

Члан 10  

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и 
раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место 
на такмичењима које је Школа организовала или у њима учествовала.  

Члан 11  

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељењској заједници. 

Награде се додељују на крају наставне године. 

Члан 12  

Награде ученицима могу додељивати стручна већа школе,  донатори, односно 
спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима. 

Награде из става 1. овог члана могу се додељивати ученицима само преко Школе, уз 
активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове награде. 
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Члан 13 

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним 
случајевима и у новчаним износима. 

Ученици се могу наградити и на следећи начин: 

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл. 

2)посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским 
манифестацијама и сл. 

3) куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл. 

Члан 14  

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 

 

IV Прелазне и завршне одредбе 

Члан 15  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

   _____________________________  

          Милојевић Клара 

 

Правилник је заведен под деловодним бројем __________ од __________ године, а 
објављен је на огласној табли Школе, дана __________ године. 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ    

__________________    

 

Измене и допуне Правилника о похваљивању и награђивању ученика  Гимназије 

,,Светозар Марковић“ из Суботице дел.број 01-3 усвојене  29.1.2020. године, 

објављење на огласној табли 7. 2. 2020. године,на снази од 15.2.2020. године. 

 

      Заменик Председника Школског одбора: 

                др Драган Тркља 

 


