
1 

 

ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ 
ИНЂИЈА 
Цара Душана бр.9 
Дел.бр.:331/2 
Датум:30.3.2018. 
 
На основу члана 119 став 1 тачка 1)  Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 ) и члана 66 став 2 Закона о основном 
образовању и васпитању (“Службени гласник РС“ бр. 55/13, 101/17 – даље: 
Закон), Члана 13 став 4 тачка 13 Статута ОШ“Петар Кочић“ Инђија (дел.бр. 
260/15.3.2018.г.), Школски одбор  ОШ“Петар Кочић“ из Инђије,  на седници 
одржаној дана 30.3.2018. године донео је: 

 

ПРАВИЛНИК 
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА 

ОШ“Петар Кочић“ Инђија 

I Опште одредбе 

Члан 1 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у ОШ 
"Петар Кочић" у Инђији(- даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које 
могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања, као и избор 
ученика генерације. 

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"; 
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5) хуманост и другарство 

Похвале из става 1. тач. 4)  овог члана додељују се ученицима осмог 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 на родитељском састанку. 

Писмену похвалу одељењског старешине и одељењског већа ученик добија за 
остварене резултате у раду, учењу и понашању, као и за учешће у културној и 
јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају првог 
полугодишта и уписује се у ђачку књижицу. 

Члан 5 

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

Члан 6 

Ученици који на крају наставне године постигну одличан општи 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“ се додељује ученику добитнику дипломе „Вук 
Караџић“ с највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, додељеним 
према следећим критеријумима:  
 
1) за успех на школском такмичењу ученику припада:  
 за освојено прво место – три бода;  
 за освојено друго место – два бода;  
 за освојено треће место – један бод.  
  
2) за успех на општинском такмичењу ученику припада:  
 за освојено прво место – шест бодова;  
 за освојено друго место – пет бодова;  
 за освојено треће место – четири бода.  
  
3) за успех на окружном такмичењу ученику припада: 
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 за освојено прво место – девет бодова;  
 за освојено друго место – осам бодова;  
 за освојено треће место – седам бодова.  
 
4.) за успех републичком такмичењу ученику припада:  
 за освојено прво место – двадесет бодова;  
 за освојено друго место – петнаест бодова; 
 за освојено треће место  - десет бодова.  
 
5) за успех на међународном такмичењу ученику припада:  
 за освојено прво место – тридесет пет бодова;  
 за освојено друго место – тридесет бодова;  
 за освојено треће место – двадесет пет бодова.  
  
6.) Ангажовање у осталим активностима: 

• Учешће у раду Ученичког парламента – један бод; 

• Учешће у раду школских секција – један бод; 

• Учешће у реализацији школских приредби – један бод; 

• Учешће у активностима које се организују на нивоу локалне самоуправе – један 
бод; 

• Учешће у руководству одељењске заједнице(председник, заменика председника 
и благајник) – један бод. 
Резултати по критеријумима се односе на временски период од петог до осмог 
разреда. 

Члан 8 

Похвала „Ученик генерације“ се додељује  једном ученику са највећим бројем 
бодова, а ако има више ученика са истим  бројем бодова, похвала се додељује 
свим таквим ученицима. 

Похвалу "Ученик генерације" додељује наставничко веће, на предлог одељењског 
већа. 

III Награде 

Члан 9 

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 10 

Награде се додељују на свечаности поводом Дана школе или на крају наставне 
године. 

Члан 11 
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Награде додељује Наставничко веће Школе, на иницијативу одељењског 
старешине, на предлог одељењског већа. 

Члан 12 

Ученици се могу наградити и на следећи начин: 

1) књига, 
2) бесплатна екскурзија, 
3) посета позоришној и биоскопској представи, концерту, спортској 
манифестацији и сл. 
4)  спортскa опрема, школски реквизити и прибор и сл. 
5) медаљон у облику срца- за хуманост и другарство 
6) кристална плакета – ученику генерације 

Награде се додељују у складу са финансијским могућностима Школе. 

Члан 13 

Ученику се може  доделити истовремено  похвала и награда. 

Ученику добитнику похвале „Ученик генерације“, додељује се награда у виду 
књиге, у складу са финансијским могућностима Школе. 

IV Прелазне и завршне одредбе 

Члан 14 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Установе.  

Ступањем на снагу овог правилник престаје да важи Правилник о похваљивању и 
награђивању ученика ОШ“Петар Кочић“ Инђија (дел. бр.ј:1769 од дана 
26.12.2013.г., 557/30.5.2016.г.).  

 Председник Школског одбора 
ОШ“Петар Кочић“ Инђија 

 
 

 ______________________________ 

Објављен на огласној табли Школе, дана:                             Јелена Живковић 

__________________________________ 
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