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      Економско трговинска школа "Паја Маргановић" 
      Ослобођења 25. Панчево
      Тел.: 013/314-349
      Email: ekoskopa@gmail.com




ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
  
На основу чланова 66. Закона о средњем образовању и васпитању ( „ Службени гласник РС „ број 55/13 ), члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17 )  и члана 29. Статута Економско-трговинске школе „ Паја Маргановић „ из Панчева , Школски одбор је на седници одржаној дана  16.04.2018. године донео:

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ ПАЈА МАРГАНОВИЋ „ ПАНЧЕВО
I Опште одредбе


Члан 1.
Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у  Економско-трговинској школи „ Паја Маргановић „  у Панчеву - даље: Школа), 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 наста-вним 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 активно-стима;
3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима;
4) "Ученика генерације";
Похвала из става 1. тач. 4) овог члана додељују се ученику 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 одељенски старешина пред одељењем и родитељима.
Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског 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 уписују се у ђачку књижицу.

Члан 5.
Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског 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.
Награда "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне године, на следећи начин:

ПАРАМЕТРИ КОЈИ СЕ БОДУЈУ


бодова

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (наставни предмети)



1
успех током свих година школовања (збир просечних оцена за све године)

   до 20
2
пласман на републичким такмичењима
I  место
16


II место
15


III место
14
3
-учешће на републичким такмичењима
-учешће на републичким такмичењима у случају када је то једини ниво такмичења 

13

7
4
пласман на окружним / регионалним такмичењима
I место
12


II место
11


IIIместо
10
5
учешће на окружним / регионалним  такмичењима

8
6
пласман на општинским такмичењима
I место
7


II место
6


III место
5
7
учешће на општинским такмичењима или учешће у раду истраживачке станице ”Петница” (минимум 2 пута )

5
8
учешће на школским такмичењима

4





ВАННАСТАВНЕ ОБЛАСТИ (ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА)


 9  СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА која нису активност школе, а која афирмишу школу

Ниво такмичења
Iместо
II место
IIIместо

међународна
3.5
3
2.5

републичко
3
2.5
2

општинско/окружно
2.5
2
1.5

школско
2
1.5
1


Бодовање пласмана врши се за сваку годину посебно.

10
свестрана личност која својим радом и понашањем афирмише школу или занимање

По 1 бод за сваку школску годину

11
активно учешће у ученичким (ђачки парламент,секције,сајам науке и сл.) или хуманитарним организацијама (чији  носилац  активности или учесник је школа)

По 1 бод за сваку школску годину
12
 постигнућа ван школе, а која афирмишу школу (нпр. Уметничка и др. Постигнућа која нису активност школе ) 


По 1 бод за сваку школску годину

                                                                                               Члан  8.
 Све активности ученика се бодују од првог до четвртог разреда школовања, а укупан број бодова се добија сабирањем бодова са свих такмичења из свих разреда који се бодују.
Бодују се само она такмичења која је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја и која су планирана Годишњим програмом рада Школе.
                                                                                               Члан  9.
Ученик који по тим критеријумима има највећи број бодова се проглашава „ Учеником генерације „ а уколико два или више ученика имају исти број бодова Наставничко веће доноси одлуку тајним гласањем. Ученик који тако добије највећи број гласова проглашава се „ Учеником генерације „.
Ако је и после тајног гласања исти број бодова одлука ће се донети тајним гласањем на наредној седници наставничког већа.
Ученик незадовољан одлуком о проглашењу „ Ученика генерације „ има право приговора који подноси Школском одбору у року од 8 дана од дана проглашења „ Ученика генерације „.
Одлука Школског одбора је коначна.
                                                                                               Члан  10.
Одељенске старешине чији су ученици потенцијални кандидати за „ Ученика генерације „ бодују ученике и резултате бодовања износе на Наставничком већу.
Резултати морају бити образложени и документовани.
Одлуку о проглашењу „ Ученика генерације „ доноси наставничко веће на крају наставне године завршног разреда школе и положеног матурског испита а најкасније до 28. јуна текуће школске године.        
                                                                                             
Члан 11.
Услови из члана 7. овог правилника морају бити кумулативно испуњени.
Похвала се додељује само једном ученику.
Похвалу "Ученик генерације" додељује Наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.
III    Награде

Члан 12.
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 13.
Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској заједници.Награде се додељују на крају наставне године.

Члан 14.
Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског старешине, по прибављеном мишљењу одељенског већа или стручног актива, односно на предлог органа или организације у којој се остварује програм практичне наставе, односно праксе.
Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.

Члан 15.
Награде ученицима могу додељивати и 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.
Члан 16.
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 17.
Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

IV Прелазне и завршне одредбе

Члан 18.
Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.





Члан 19.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник школског одбора
  

Вицков Драгана с.р.
  
Правилник је заведен под деловодним бројем 507/11 од  16.04.2018. године, а објављен је на огласној табли Школе, дана 16.04.2018. године.
  

  

  


