
П Р А В И Л Н И К  

о похваљивању и награђивању ученика и избору ученика одељења/генерације 

Медицинске школе Зрењанин 

 

 

 

Овим Правилником се регулишу : 

 

I     -    Похвале и награде ученика 

 

II    -    Избор ученика одељења и ученика генерације 

 

 

----------------------------------------- 

 

 

I    ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА 

 

 

Члан 1. 

 

 

За постигнуте изузетне резултате у образовно-васпитном раду ученик се похваљује или 

награђује. 

Похвале могу бити : усмене или писмене ( похвалнице или дипломе ). 

 

Члан 2. 

 

Похвале ученицима и одељенским заједницама могу изрећи : 

 

- одељенске старешине 

- одељенско веће 

- наставничко веће 

- школски одбор 

 

                                                                           Члан 3. 

 

Одељенски старешина и одељенско веће могу похвалити ученика и одељенску заједницу за 

одличан успех и владање, позитиван однос према школи и уопште активно и позитивно 

деловање на остале ученике и одељења у школи. 

Ове похвале се изричу усмено, а поменути органи могу предложити Наставничком већу да 

изрекне и писмену похвалу. 

 

Члан 4. 

 

Наставничко веће писмено похваљује ученика или одељенску заједницу за одлично учење и 

владање, као и за постигнуте одличне резултате у ваннаставним областима образовно-

васпитног рада. 

  

 



 

 

Члан 5. 

 

Школски одбор може доделити диплому ученику или одељенској заједници за постигнуте 

изузетне  резултате у образовно – васпитном раду и посебне заслуге у афирмисању школе. 

 

Члан 6. 

 

Усмене и писмене похвале уписују се у ђачку књижицу и матичну књигу. 

 

 

 

Члан 7. 

Награде могу бити : 

 

а) у виду пригодних поклона , књига, школског прибора и др. 

б) у новцу 

в) у виду накнаде трошкова стручне или друге екскурзије, летовања, зимовања и др. 

г) у виду стипендије за даље школовање 

 

Члан 8.  

 

Награде могу бити појединачне и колективне. Давање предлога за награду регулисано је 

чланом 12. Правилника. 

 

Члан 9. 

 

Награде се могу доделити за : 

- ученика проглашеног за «ученика генерације» 

- ученика проглашеног за ученика одељења 

-ученика носиоца дипломе “Вук Караџић” 

-ученика носиоца специјалне дипломе за одређени предмет  

-  освојено I – III места на такмичењима из појединих наставних предмета, спортским  и другим 

такмичењима, 

-изванредан рад у теоретској и практичној настави-вежбама у школи или здравственим 

установама  где се изводе вежбе и вежбе у блоку, 

- изузетне резултате у другим ваннаставним областима образовно-васпитног рада, 

- посебне заслуге у афирмисању школе (које утврди Наставничко веће), 

- посебне заслуге у раду ученичких организација (нпр. Ђачког парламента). 

 

Члан 10.  

 

Награде се по правилу додељују на крају наставне године (на годишњој школској приредби), а 

неке се могу доделити и приликом прославе школског празника  Дана Светог Саве, поводом 

неког значајног јубилеја , годишњице и сл. 

 

Члан 11.  

 

Наставничко веће утврђује висину награде која се додељује ученику или одељенској заједници, 

у складу са чланом 7. овог Правилника. 



 

Члан 12. 

 

Предлог за награђивање ученика или одељенске заједнице могу дати: 

- одељенска заједница, 

- одељенски старешина, 

- одељенско веће, 

- наставничко веће, 

- директор, 

- Школски одбор, 

- здравствена установа у којој ученици изводе вежбе и вежбе у блоку, 

- руководиоци секција 

- Ђачки парламент, 

а одлуку доноси Наставничко веће. 

 

 

Члан 13. 

 

О изреченим похвалама и наградама води се посебна евиденција која треба да садржи : 

 - редни број, 

 - презиме и име ученика, 

 - разред, 

 - школска година, 

 - разлог похвале, или награде, 

 - врсту похвале или награде, 

 - орган који је изрекао. 

О изреченим похвалама и наградама на одговарајући начин упознати све ученике и раднике 

школе. 

 

Члан 14.  

 

Наставничко веће утврђује лице које ће водити евиденцију из члана 13. овог Правилника. 

 

 

 

II      ИЗБОР УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА И УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

Члан 15.  

 

За постигнуте изузетне резултате у образовно – васпитном раду,  ваннаставним областима 

образовно-васпитног рада и афирмацији занимања и школе уопште, одељенске заједнице 

бирају  ученике одељења, а  Наставничко веће  ученика генерације. 

 

Члан 16. 

 

Предлог за ученика одељења могу дати чланови одељенске заједнице и одељенски старешина, а 

одлуку доноси одељенско веће. 



 

Члан 17. 

 

  Избор ученика генерације врши Комисија за избор ученика генерације (у даљем тексту: 

Комисија) коју именује Наставничко веће школе . 

    Комисија из Става 1. овог члана има седам  чланова, од којих: 

а) три члана, предлаже Наставничко веће школе, из реда наставника, 

б) једног члана, предлаже Савет родитеља школе, из реда родитеља, 

в) једног члана, предлаже Ђачки парламент, 

г) једног члана, предлаже Школски одбор и 

д)  школски психолог. 

  Чланови Комисије не могу бити одељенске старешине и родитељ чије је дете се кандидује за 

ученика генерације. 

 

 

Члан 18. 

 

 Школа објављује оглас за избор ученика генерације на огласној табли школе. 

  Ученика генерације може предложити одељенска заједница, одељенско веће, Ђачки 

парламент,    Савет родитеља, ученик самоиницијативно или Наставничко веће. 

Предлагач доставља предлог кандидата за у ченика генерације Комисији. 

 

 

 

Члан 19. 

 

 

Комисија утврђује појединачни број бодова за сваког кандидата за ученика генерације. 

Уколико два или више кандидата са највећим бројем бодова имају једнак број бодова, предност 

има кандидат који има већи број бодова и то пратећи редослед дат у табели: 

Уколико и на  основу ових критеријума кандидати имају једнак број бодова, одлуку о редоследу 

кандидата доноси Наставничко веће. 

 По утврђеном појединачном броју бодова Комисија саставља званичну листу кандидата и 

прослеђује је Наставничком већу. 

 

 

Члан 20. 

 

Наставничко веће школе разматра предлог Комисије. 

Наставничко веће утврђује и усваја званичну листу кандидата за ученика генерације и 

објављује на огласној табли школе. 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 



Члан 21. 

Услови – начин рангирања приликом избора  ученика одељења и  ученика генерације : 

 

 ПАРАМЕТРИ КОЈИ СЕ БОДУЈУ 

 

 бодова 

 НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ (наставни предмети) 

 

  

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

године) 

 20 

2 пласман на републичким такмичењима I  место 16 

  II место 15 

  IIIместо 14 

3 -учешће на републичким такмичењима 

-учешће на републичким такмичењима у случају када је то једини 

ниво такмичења ( нпр. такмичење из прве 

помоћи,анатомије,математике и др.) 

 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 

  IIместо 6 

  IIIместо 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 IIместо 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 22.  

 

Ученик одељења / генерације мора имати скроз одличан успех (5,00*) и примерно владање, 

током свих година школовања 

 

Члан 23. 

 

Бодове за параметре под бројем  9 до 11 из домена ваннаставних области образовно-васпитног 

рада  утврђује одељењска заједница ( при избору ученика одељења ), односно Наставничко веће 

( при избору  ученика генерације ) 

 

                                                                          Члан 24. 

 

Бодови за пласман или учешће на републичким, окружним/регионалним, општинским  

такмичењима се сабирају и односе на све године школовања. У истој години, за исти предмет, 

бодује се само највиши пласман.  

                                                                           Члан 25. 

 

У случају да је из одређеног наставног предмета републичко такмичење једини ниво 

такмичења (нпр. такмичење из прве помоћи,анатомије,математике и др.), појединачно учешће 

без пласмана вреднује се са 7 бодова . 

 

 

Члан 26. 

 

За параметре од 2-6 (сви нивои такмичења)  уколикоје пласман или учешће екипно (а не 

појединачно), уводи се процентуално бодовање и то 30% од предвиђених бодова. 

 

 

Члан 27. 

 

Уколико ученик оствари и екипни и појединачни пласман бодују се оба параметра. 

 

                                                                            Члан 28. 

 

Ученик генерације мора укупно остварити минимум  28 бодова. У случају да нико од кандидата 

не ма минимум бодова – неће бити изабран ученик генерације. 

 

Члан 29. 

 

 

 Кандидат који је незадовољан одлуком Наставничког већа може уложити жалбу Наставничком 

већу  у року од три дана од дана објављивања списка на огласној табли школе. 

 Наставничко веће је дужно донети одлуку по жалби у року од три дана од дана подношења 

жалбе. 

Одлука Наставничког већа је коначна. 

 

 

 

 



Члан 30. 

 

Наставничко веће приликом избора ученика генерације може извршити проверу и исправку 

начина бодовања у циљу правилне примене критеријума, које прописује овај Правилник . 

 

Члан 31. 

 

Наставничко веће проглашава ученике одељења и ученика генерације, а награђивање ученика  

одељења / генерације се врши у складу са делом Правилника о похвалама и награђивању 

ученика. 

 

Члан 32. 

 

Приликом израде и измена садржину Правилника утврђује Наставничко веће. 

 

Члан 33. 

 

 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана по доношењу, односно усвајању од стране 

Школског одбора  Медицинске школе. 

 

 

 У Зрењанину,  ______________2013.                          

 


