На основу члана 119. став1.тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(Сл.гл.РС.бр.88/2017 и 27/2018 – даље Закон ) и члана 192. Статута Пољопривредне школе
бр.1375/2018 од 19.03.2018.год. Школски одбор наXVII. седници одржаној дана
06.07.2018.године донео је

Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Пољопривредне Школе, Бачка Топола
I Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о похваљивљњу и награђивању ученика ( даље: Правилник) у
Пољопривредној школи у Бачкој Тополи , прописује се врсте похвала и награда које могу
добити ученици, као и услови и начини њиховог додељивања.
Члан 2.
Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда
за одличан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или
предмета и изузетна постигнућа у другим областима рада школе.
II Похвале
Члан 3.
Ученик може добити похвалу за:
1. Одличан успех и примерно владање;
2. Постигнут запажен успех из појединих наставних области, као и за успех у
појединим ваннаставним активностима;
3. За учешће на такмичењима
Члан 4.
Усмену 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
полугодишта и уписује се у ђачку књижицу.
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Члан 5.
Писмене похвале додељују се ученицима, на предлог одељенског старешине и
одељенског већа, а изриче га Наставничко веће Школе , на крају сваке школске
године.
Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно
владање похваљују се.
Похвала за постигнут запажен успех из појединог наставног предмета, односно за
постигнут запажен успех у појединим ваннаставних активностима, додељује се
ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним
областима.
III Награде
Члан 6.
Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу
и раду у појединим наставним и ваннаставним активностима, као и признања за
освојено 1,2,3. место на такмичењима које је Школа организовала или у њима
учествовала.
Члан 7.
Награда се додељује за ученика генерације.
Наград се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској
заједници.
Награде се додељују на крају наставне године, само завршним одељењима.
Члан 8.
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 9.
Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу
критеријума које пропишу својим актима.
Награда из става 1. овог члана могу се додељивати само преко Школе, уз активно
учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивљњу ове награде.
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Члан 10.
Награде се могу додељивљти у виду посебних диплома, уверења, књига, а у
изузетним случајевима и у новчаним износима
Ученици се могу наградити и на следећи начим:
1. упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и цл.
2. посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским
манифестацијама и сл.
3. куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл.

Члан 11.
Поједином ученику може се поделити истовремено и похвала и награда.
IV спортиста генерације
Награда „ Спортиста генерације“ додељује се једном ученику завршног разреда који је
у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима- награда за
освојено 1., 2., 3. место на спортским такмичењима, која школа организује или у њима
учествује и најмање општи врло добар успех из наставних предмета и примерно
владање. Награду из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог
одељенског старешине , по прибавњеном мишљењу одељенског већа ,ученичког
парламента и актива професора физичког васпитања.
Школско
1.место 1,5 бод
2.место 1 бод
3.место 0,5 бода

Општинско
1.место 3 бода
2.место 2 бода
3.место 3 бода

Окружно
1,место 6 бодова
2.место 5 бодова
3.место 4 бода

Републичко
1.место 10 бодова
2.место 9 бодова
3.место 8 бодова

V ученик генерације
Члан 12.
Награда и именовање „ Ученик генерације“ и '' Најбољи ученик трогодишњег
образовања '' додељује се ученицима завршних разреда, на крају наставне године.
Члан 13.
Ученику који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма од I до
IV разреда( за четворогодишње образовање) на српском и на мађарском наставном
језику, има примерно владање, одличан општи успех и постиже изузетне резултате
додењује се посебно признање: Ученик генерације.
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Ученику који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма од 1 до
3. разреда( за трогодишње образовање) на српском и на мађарском наставном
језику, има примерно владање, одличан општи успех и постиже изузетне резултате
додењује се посебно признање: Најбољи ученик трогодишњег образовања.
Изузетно могу се бодовати и ученици који немају одличан успех али имају остварене
резултате на републичким и међународним такмичењима .
За Ученика генерације и Најбољег ученика трогодишњег образовања може се
изабрати ученик који
се током школовања истицао у пружању помоћи другим
ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу
ученицима и да ужива поверење међу својим друговима, што треба да потврди одељенска
заједница.
Да
су у току школовања имали правилан и коректан однос према наставницима,
стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других
ученика.
Код Ученика генерације општи успех множи се са коефицијентом 10, тако да
максималан број бодова на успех износи 50. Осим тога, неопходно је да кандидат за
ученика генерације поседује бар једну награду.
Уколико нема ученика са одличним општим успехом признање Ученик генерације се не
додељује.
Код Најбољег ученика трогодишњег образовања општи успех множи се са
коефицијентом 10, тако да максималан број бодова на успех износи 50.
Члан 14.
Одлуку о ученику генерације и Најбољем ученику трогодишњег образовања
доноси Наставничко веће на предлог Комисије коју чине одељенске старешине
завршних разреда и секретар школе.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ УЧЕНИКА
Ниво такмичења
Члан 15.
Појединачно постигнути резултати на такмичењима из предмета: матерњи језик, страни
језик, историја, математика, физика, хемија, географија, биологија, физичко васпитање и
по наставном плану и програму Министарства.
За опште образовне предмете:
Школско
1,место 1,5 бод

Општинско
1.место 4 бодова

Окружно
1.место 7 бодова
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Републичко
1.место 10 бодова

2.место 1 бод
3.место 0,5бода

2.место 3 бодова
3.местп 2 бода

2.место 6 бодова
3.место 5 бодова

За стручне области :
Школско
1.место 4 бода
2.место 3 бода
3.место 2 бода

2.место 9 бодова
3.место 8 бодова

Републичко
1.место 10 бодова
2.место 9 бодова
3.место 8 бодова

Екипно постигнути резултати на такмичењима из предмета: матерњи језик, страни језик,
историја, математика, физика, хемија, географија, биологија, физичко васпитање и
стручни предмети по наставном плану и програму Министарства.

Општинско
1.место- 1.5 бод
2. место- 1 бод
3. место- 0.5 бод

Окружно

Републичко

1.место- 3 бод
2. место- 2.5бода
3. место- 2 бод

1.место- 4,5бода
2. место- 4бода
3. место- 3,5 бода

Члан 16.
Научно- техничко стваралаштво, културно уметничке активности- појединачно
учешће
Општинско
1.место- 1.5 бода
2. место- 1 бода
3. место- 0.5 бод

Окружно

Републичко

1.место- 2 бода
2. место- 1.5 бода
3. место- 1 бод
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1.место- 4 бода
2. место- 3 бода
3. место- 2,5 бода

Члан 17
Културно- уметничке активности- екипно учешће ,које организује школа или у
њима учествује по програму Министарства Просвете

Општинско
1-3 места
1 бод

Окружно
1-3 места
2 бод

Покрајинско
1-3 места
3 бод

Републичко
1-3 места
4 бод

Члан 18
Конкурси( литерарни и ликовни)
Републички ниво
1.место- 3 бода
2. место- 2 бода
3. место- 1 бод
Члан 19
Ученику који је својим активностима представљао школу и учествовао на
међународним такмичењима додељује се 0,5 бодова за свако учешће.
За постигнуте резултате из општеобразовних предмета:
1.место 3 бода
2.место 2 бода
3.место 1 бод
За сручне предмете :
1.место 5 бода
2.место 4 бода
3.место 3 бода
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Члан 20
Позитивно мишљење одељенске заједнице, одељенског старешине и одељенског
већа о постигнућу и карактеристикама бодује се максимално са 2 бода.
Члан 21
Позитивно мишљење руководиоца секција о изузетном залагању у раду секције
током школовања бодује се максимално 4 бода( за сваку годину по један бод).
Члан 22
У случају да након бодовања ученици имају исти број бодова, деле признање
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли школе.
Члан 24.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
похваљивању и награђивању ученика Пољопривредне школе ,Бачка Топола Дел.бр:44484/2014 од 15.09.2014.године.
Дел.бр: 3807/18
Датум:.06.07.2018.године
Правилник стављен на огласну таблу 09.07.2018.године, а ступио на снагу дана
17.07.2018.године.,
Правилник израдила секретар школе Јелена Поповић _________________________

Предсеник Школског одбора
Атила Војтер
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