ЗУБОТЕХНИЧКА

ШКОЛА

БЕОГРАД

ПРАВИЛНИК
о похваљивању и награђивању
ученика Зуботехничке школе

Београд, март 2018. године

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Зуботехничке школе

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС" бр.88/17) и Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени
гласник РС" бр.55/2013 и 101/17), члана 77.став 1.под тачком 1. Статута Зуботехничке школе,
Школски одбор Зуботехничке школе, на седници одржаној дана 27.03.2018. године, једногласно
доноси следећи:

ПРАВИЛНИК
О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
I Опште одредбе

Члан 1.
Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Зуботехничкој
школи у Београду, 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 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) освојена места на такмичењима.
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.
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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 уписују се у ђачку књижицу.
Члан 5.
Похвале ученицима додељује Наставничко веће Школе на предлог Ученичког парламента,
предметног наставника, одељењског старешине, одељењског већа, ментора и руководиоца секције.

III Награде
Члан 6.
Ученик може добити награде:
1) „Ученик генерације“;
2) „Спортиста генерације“.
3) „Вук Стефановић Караџић“
4) „Златни ножић“
5) „Златна шпатула“
6) за постигнуте резултате на такмичењима;
7) за постигнут одличан успех са просеком 5,00;
8) за изузетна залагања у различитим областима наставних и ваннаставних активности школе.
Награде из става 1. тач. 1), 2), 3) , 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда.
Члан 7.
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 8.
Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељењској заједници.
Награде се додељују на крају наставне године.
Члан 9.
Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог Комисије, по прибављеном
мишљењу одељењског већа или стручног већа, односно на предлог органа или организације у којој
се остварује програм практичне наставе.
Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.
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Члан 10.
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 11.
Награде се могу додељивати у виду: посебних диплома, уверења, књига, медаља, плакета,
пригодних поклона, 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 12.
Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

ДИПЛОМА „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
Члан 13.
Диплома „Вук Стефановић Караџић“ и Посебна диплома за наставни предмет се додељује
ученику у складу са правилником који доноси Министар.

НАГРАДА „УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ“
Члан 14.
Награда „Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне
године, под условом да је ученик носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“ – одличан 5.00
успех и владање од првог до четвртог разреда.
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Члан 15.
Ученика кандидује одељењски старешина. Пре кандидовања, одељењски старешина је
дужан да на одељењској заједници и одељењском већу предложи листу кандидата и обезбеди
њихово мишљење.
Одељењски старешина доставља секретаријату школе листу кандидата на обрасцу пријаве.

Члан 16.
Предложени кандидати у року од 5 дана достављају секретаријату школе документацију од
значаја за бодовање у складу са овим овим Правилником.
Члан 17.
Након формирања листе кандидата, прибавља се мишљење Ученичког парламента.
Ученички парламент доставља мишљење секретаријату школе у року од 5 дана.
Члан 18.
Директор школе решењем именује Комисију од пет чланова Наставничког већа. Чланови
комисије не могу бити одељењске старешине четвртог разреда. Предлог за доделу награде ученику
доставља се Комисији на разматрање и одлучивање заједно са прибављеним мишљењем
Ученичког парламента и осталом документацијом од значаја за бодовање, у складу са утврђеним
мерилима по Правилнику.
Члан 19.
Поступак избора Ученика генерације мора започети најкасније 20 дана пре завршетка
наставне године четвртог разреда.
Члан 20.
На првом састанку Комисије бирају председник и заменик председника Комисије.
Председника и заменика председника Комисије бирају чланови комисије гласањем.
Комисију представља председник, а у његовом одсуству заменик председника.
О раду Комисије води се записник који потписују председник Комисије и лице које води
записник.
Члан 21.
Комисија утврђује појединачан број бодова за сваког кандидата за ученика генерације,
према мерилима утврђеним овим Правилником. На основу броја бодова сачињава се ранг листа
кандидата за ученика генерације, коју доставља Наставничком већу на верификацију –
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проглашење. Комисија може тражити допуну документације у року од два дана. По истеку тог
рока, допуне се неће разматрати.

Члан 22.
Награда „Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне
године, под условом да је ученик:
1) носилац дипломе „Вук Стефановић Караџић“ - постигао одличан општи успех и примерно
владање из свих наставних предмета, од првог до четвртог разреда;
Остали критеријуми се бодују на следећи начин:
2) УГЛЕД МЕЂУ ДРУГОВИМА – колегијалност, солидарност и толеранција према
ученицима:
1 до 5 бодова.
3) ОДНОС ПРЕМА ШКОЛИ – број изостанака, редовно похађање наставе, однос према раду,
наставницима
и
запосленима,
допринос
стварању
позитивне
атмосфере:
1 до 5 бодова.
4) АКТИВНОСТИ У РАДУ УЧЕНИЧКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА:
Кандидату који је председник Одељењске заједнице додељује се за сваку школску годину 1
бод
Кандидату који је члан Ученичког парламента додељује се за сваку школску годину 1 бод
Кандидату који је председник Ученичког парламента додељује се за сваку годину 2 бодa
5) ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
а)
ТАКМИЧЕЊА
СА
ПРЕДТАКМИЧЕЊИМА
У
ОРГАНИЗАЦИЈИ
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
За свако освојено место на Општинском такмичењу: III место 1 бод, II место 2 бода, I
место 3 бода
За свако освојено место на Градском такмичењу: III место 4 бода, II место 5 бодова, I место
6 бодова
За свако освојено место на Републичком такмичењу: III место 7 бодова, II место 8 бодова,
I место 10 бодова
За свако освојено место на Међународном такмичењу које организује овлашћена
институција и које је одобрено од стране Министарства просвете и науке: III место 12 бодова, II
место 14 бодова, I место 16 бодова
б) УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНИМ ЖИРИРАНИМ КОНКУРСИМА, ИЗЛОЖБАМА И
ДРУГИМ СМОТРАМА
За свако освојено место на нивоу Општине, учешће 0,5 бодова, III место 1 бод, II место 2
бода, I место 3 бода
За свако освојено место на нивоу Града, учешће 1 бод, III место 4 бода, II место 5 бодова, I
место 6 бодова
За свако освојено место на нивоу Републике, учешће 2 бода, III место 7 бодова, II место 8
бодова, I место 10 бодова
За свако освојено место на међународном нивоу, учешће 3 бода, III место 12 бодова, II
место 14 бодова, I место 16 бодова
Бодовање освојеног места искључује бодовање учешћа.
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Похвале се бодују са половином бодова који се додељују за освојено треће место.
Учешће и награде на екипним/групним такмичењима, конкурсима и смотрама, бодују се по
горе наведеним критеријумима, са половином бодова који се додељују за освојена места.
Учешће у лиги Србије у олимпијском спорту: I лига 4 бода, II лига 2 бода III лига 1 бод.
Учешће на такмичењима, турнирима, спортским манифестацијама, организованих од
стране релевантних институција – 1 бод по учешћу.
Наступ у средствима јавног информисања, штампи или другим медијима, у вези са
школским успесима – 1 бод по учешћу.
Учешће у друштвеним, хуманитарним, и научно-истраживачким активностима – 1 бод по
учешћу.
Промотивне активности које се односе на школу – 1 бод по учешћу.

Члан 23.

За ученика генерације се Одлуком Наставничког већа проглашава ученик који према
мерилима из члана 22. овог Правилника оствари највише бодова и налази се на првом месту
утврђене ранг листе.
Члан 24.
Награда се додељује само једном ученику.
Награду Ученик генерације додељује Наставничко веће, на предлог Комисије.
Члан 25.
Жалбу на Одлуку Наставничког већа, незадовољан кандидат, односно његов родитељ,
односно законски заступник, подноси Директору школе у року од 3 дана од дана доношења
Одлуке.

НАГРАДА „ЗЛАТНИ НОЖИЋ“
Члан 26.
Награда „Златни ножић“ додељује се ученику завршног разреда образовног профила зубни
техничар, који у области практичне наставе постигне изузетне резултате и постигне најмање врло
добар општи успех и примерно владање.
Награда „Златни ножић“ за ученика завршног разреда, образовног профила зубни техничар
подразумева позлаћен зуботехнички ножић и плочицу на којој је угравиран назив школе, назив
награде, име и презиме ученика и школска година на крају које је награда додељена.
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Члан 27.
Награду „Златни ножић“ на предлог зуботехничког стручног већа, додељује Наставничко
веће Школе.

НАГРАДА „ЗЛАТНА ШПАТУЛА“
Члан 28.
Награда „Златна шпатула“ додељује се ученику завршног разреда образовног профила
стоматолошка сестра - техничар, који у области практичне наставе постигне изузетне резултате и
постигне најмање врло добар општи успех и примерно владање.
Награда „Златна шпатула“ за ученика завршног разреда, образовног профила стоматолошка
сестра – техничар подразумева позлаћену шпатулу и плочицу на којој је угравиран назив школе,
назив награде, име и презиме ученика и школска година на крају које је награда додељена.

Члан 29.
Награду „Златна шпатула“ на предлог стоматолошког стручног већа, додељује Наставничко
веће Школе.
НАГРАДА „СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ“
Члан 30.
Награда „Спортиста генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда који је у
току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање врло добар
општи успех из наставних предмета и примерно владање, успех на такмичењима из предмета
физичко васпитање и освојена најмање једна посебна диплома из предмета физичко васпитање.
Награда из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, по прибављеном мишљењу
стручног већа наставника физичког васпитања.
IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 31.
Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор.
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Члан 32.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о похваљивању и
награђивању ученика Зуботехничке школе, заведен под дел.бр.01-508 од дана 09.06.2015. године

Београд, дана 27.03.2018.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

_____________________________
Милица Бошковић, с.р.

Правилник је заведен под дел.бр. 01-240/4, од дана 27.03.2018.године, објављен на
огласној табли дана 28.03.2018.године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Школе.
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