
На основу члана 119.Статута школе  XV београдске гимназије, у складу с одредбама 
члана  45. Закона о средњој школи („Службени гласник РС“ бр.55/2013), Школски одбор 
XV београдске гимназије у проширеном саставу, на својој  седници одржаној дана 
25.12.2013. године, донео је 

  

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЛАМА И НАГРАДАМА УЧЕНИКА 

I. Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим правилником се уређују врсте похвала, награда и признања; успех због ког се 
похвале и друга признања додељују; време додељивања; органи школе који доносе 
одлуку о додељивању похвала, награда и других признања; поступак за доношење одлуке 
о додељивању, као и остала питања везана за рад органа у вези с додељивањем 
похвала, награда и других признања. 

Члан 2. 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових 
права. 

  

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) се придржава школских правила, одлука директора, наставника и органа школе; 

3) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским 
програмом; 

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

6) благовремено правда изостанке; 

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија. 

II. Похвале, награде и друга признања 

Члан 3. 

Ученици који се посебно истичу радом у извршавању наведених обавеза у члану 2. 
овог правилника, а нарочито у учењу и владању, у циљу подстицања на још боље 
резултате, могу бити похваљени и награђени. 

  

Похвале и награде додељују се кад њихова примена осигурава развитак позитивних 
особина ученика, кад их мотивишу и развијају жељу за бољим резултатима. 



Оцењивање успеха и рада ученика у појединим облицима образовно-васпитног 
процеса врши се додељивањем посебних признања у виду диплома, похвала, награда, 
пехара и слично. 

Члан 4. 

Похвале и награде ученицима додељују органи школе. 

  

Похвале и Награде ученицима могу додељивати и установе, организације, заједнице, 
стручна удружења, као и друга правна и физичка лица. 

  

Похвалe и Награде из става 2. овог члана обавезно се ученицима уручују преко 
школе, која треба активно да учествује давањем мишљења о додељивању похвала и 
награда. 

Члан 5. 

У школи се може основати фонд за награђивање ученика, као: 

- фонд школе, 

- фонд разреда и 

- фонд одељења. 

III. Услови за додељивање похвала, награда и других признања 

Члан 6. 

Школа похваљује, награђује и додељује друга признања појединим ученицима, 
групама ученика и одељењима која се истичу у: 

1) учењу и извршавању школских обавеза у целини, 

2) савлађивању појединих наставних области и предмета; 

3) постизању изузетних резултата у слободним активностима и у оквиру опште, 
културне и јавне делатности школе и другим позитивним поступцима и активностима. 

IV. Врсте похвала и других признања 

Члан 7. 

Похвале могу бити: 

- усмене - одељенског старешине; 

- писмене - одељенског старешине; 

- писмене - одељенског већа (похвалница); 



- писмене - разредног већа (похвалница), 

- писмене - наставничког већа (похвалница) 

Члан 8. 

Награде се додељују у виду: 

- диплома, 

- плакета, 

- значака 

- материјалне награде (уџбеници, књиге, лектира школски прибор и др.) 

- новчане награде, 

- упућивање ученика на наградно путовање, зимовање, летовање, опоравак и сл. 

Награде се додељују одлуком школског одбора, на предлог наставничког већа и 
ученичког парламента, на крају полугодишта, школске године као и поводом дана школе. 

Члан 9. 

Кад ученицима додељују признања органи, организације или заједнице ван школе, 
наставничко веће, ученички парламент активно учествују давањем мишљења о 
додељивању ових признања. 

V. Органи за додељивање похвала, награда и других признања 

Члан 10. 

Органи школе за додељивање похвала, награда и других признања су: 

- разредни наставник, односно одељенски старешина, 

- одељенско веће, 

- разредно веће, 

- наставничко веће,  

 

Похвале се додељују самоиницијативно, или на предлог органа школе, односно 
ученичког парламента. 

Oдељенски старешина похваљују усмено или писмено. 

Писмене похвале свих органа уписују се у ђачку књижицу ученика и матичну 
књигу.Похвале које додељује одељенско, односно наставничко веће могу се израдити на 
посебном обрасцу који потписује директор школе. 

Члан 12. 

Похвале које додељује  одељенски старешина јавно се саопштавају пред ученицима 
тог одељења, а похвале које додељује одељенско веће саопштавају се пред ученицима и 
наставницима тог одељења, тог разреда. 



 Похвале наставничког већа јавно се саопштавају пред свим ученицима и 
наставницима школе.  

Похвала, ученик генерације, , на предлог наставничког већа и ученичког парламента, 
за постигнуте изузетне резултате у учењу и владању, на разним такмичењима у школи и 
ван ње, јавно се саопштава пред свим ученицима и наставницима, члановима савета 
родитеља и родитељима одељења ученика који је добио ову похвалу, члановима 
школског одбора и представницима надлежне јединице локалне самоуправе, уз пригодан 
програм који припремају одговарајуће секције школе. 

Посебна признања 

Члан 13. 

За изузетан успех у васпитно-образовном раду, односно за изузетан успех у групи 
сродних образовно-васпитних области ученик може добити посебне дипломе, у складу с 
посебним прописима. 

VI. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 14. 

 Овај правилник примењиваће се осмог дана од дана објављивања на огласној табли. 

Члан 15. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи правилник који је регулисао ову 
материју, заведен под бројем  136/3  од 22.04.2010.године 

Правилник објављен на огласној табли 26.12.2013.године 

 

 

                                             Председник Школског  одбора 

      _______________________________ 

       Милован Глишић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


