
На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15, у даљем тексту: Закон.), члана
44. Статута Машинско-саобраћајне школе (у даљем тексту Школа), Школски одбор донео
је дана 25.02.2016 године:

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се врсте похвала и награда које се могу доделити
ученицима Машинско-саобраћајне школе у Чачку (у даљем тексту Школе), начин
додељивања похвала и награда, поступак покретања иницијативе за додељивање похвала
и награда ученицима, надлежност органа Школе за доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика.

ПОХВАЛЕ И НАГРАДЕ УЧЕНИКА

Члан 2.

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

Похвале и награде додељују се ученицима који постижу посебне резултате.
Оцењивање успеха и рада ученика у појединим облицима образовно-васпитног

рада врши се и додељивањем посебних признања у виду диплома, похвала, награда,
пехара и слично.

ПОХВАЛЕ УЧЕНИКА

Члан 3.

Похвале могу бити писмене и усмене.
Усмене похвале могу се саопштити ученику:
- непосредно;
- на састанку одељењске заједнице ученика;
- преко књиге обавештења;
- на пригодној свечаности (прослава Дана школе, празника, завршетка школске године и
сл.).
Усмену похвалу саопштава разредни старешина ученика.

Члан 4.

Одељењски старешина ученика, уноси у дневник рада одељења изречену усмену
похвалу са напоменом: због чега, од ког органа школе и када је ученик похваљен.



Члан 5.

Писмена похвала ученика може бити дата као: похвалница (признање) за
постигнути успех у раду и понашању у школи, за рад у активностима које организује
школа, за освојено место на такмичењима која организује школа и сл.

Подаци о дану уручења писмене похвале и због чега је ученик похваљен уносе се у
дневник рада.

Члан 6.

Писмена похвала издаје се ученику у виду похвалнице и слично, а њен облик и
садржину утврђује Школски одбор. Писмену похвалу ученику, по правилу, предаје
директор сколе.

Наставничко веће може доделити ученику књигу на крају другог полугодишта за
постигнути успех и примерно владање. Такође, Наставничко веће може да доделити књигу
ученику који у току наставне године није направио ниједан изостанак.

Одељењско веће може  ученику на крају другог полугодишта доделити похвалницу
за постигнут успех из појединих предмета и примерно владање.

Члан 7.

Писмена похвала може се ученику уручити:
- у одељењу;
- приликом прославе пригодних свечаности у школи;

Члан 8.

Награда ученику може да се дати уколико за то постоје материјалне могућности у
школи, у облику и вредности коју дефинише Школски одбор за сваку школску годину
појединачно.

Члан 9.

Похвале и награде могу се дати групи ученика или одељењу за постигнути успех
колективни, резултати рада или понашање, успех на спортским такмичењима и сл.

Члан 10.

Награда ученику може се дати и на основу установљених фондова и наменских
донација.

Критеријуме за доделу ових награда утврђује правно или физичко лице која је
формирало Фонд за доделу награде, односно донатор.

Ове награде додељује Наставничко веће.



ПОСТУПАК ПОКРЕТАЊА ИНИЦИЈАТИВЕ

Члан 11.

Иницијативу за похваљивање или награђивање ученика може дати:
• одељењска заједница ученика;
• одељењски старешина;
• одељењско веће;
• директор.

Члан 12.

Предлог за похвалу или награду доставља се одељењском већу на разматрање и
одлучивање, а преко разредног старешине.

Одељењско веће је у обавези да размотри предлог и о њему одлучи најкасније у
року од 15 дана од дана подношења предлога.

НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Члан 13.

Ученика могу да похвалити:
- одељењски старешина,
- одељењско веће,
- директор,
- Наставничко веће.

Члан 14.

На одлуку о додељивању Похвале или награде може се поднети жалба само ако је
награда или похвала додељена ученику који је не заслужује.

Жалбу може поднети сваки заинтересовани ученик.
Жалба се подноси Школском одбору.

Председник Школског одбора
___________________________

Милош  Чекановић


