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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spoštujem sebe in druge, zato se z veseljem in odgovornostjo do dela učim za življenje.

Osnovna šola Puconci,
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Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli ( Ur. l. RS št. 12/96, 33/97, 59/01) in 18., 19., 20.
in 22. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.L. RS št. 31/96,
15/98), ter 49. člena ZOFVI UR. L. RS št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02), je ravnatelj
OŠ Puconci dne 1. 4. 2003 izdal

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se podrobneje urejajo kriteriji in pogoji, določeni z zakonom in drugimi
predpisi glede podeljevanja pohval, priznanj in nagrad učencem za uspešno in prizadevno
delo, ki jih podeljuje ravnatelj šole ob koncu šolskega leta na slavnosten način.
Pri podeljevanju pohval, priznanj in nagrad se upošteva:






Prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku ter interesnih in drugih
dejavnosti;
Doseganje vidnih rezultatov na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih iz znanja
posameznih predmetov ter na natečajih, srečanjih ali drugih oblikah udejstvovanja;
Prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev ali šolskem parlamentu;
Zgleden in spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev šole in drugih naključnih
obiskovalcev šole;
Pomoč sošolcu/ki pri učnem in drugem delu, pri skupnem preživljanju prostega časa,
pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v učno-vzgojni proces.
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II.

KRITERIJI IN MERILA
2. člen
(pohvale)

Učenec lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme pohvalo. Pohvala je lahko ustna ali
pisna.
Ustno pohvalo prejme učenec za izkazano prizadevnost pri enkratni ali kratkotrajni
aktivnosti.
Pisno pohvalo prejme učenec za izkazano prizadevno delo in aktivnost, ki traja celo šolsko
leto. Pisne pohvale za različna področja lahko oblikujejo za to zadolženi učitelji, mentorji s
pomočjo drugih strokovnih delavcev.
3. člen
(priznanja)
Priznanje se podeljuje učencem šole za večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov
pri šolskem delu – pri pouku, v oddelčnih skupnostih ali interesnih dejavnostih, in sicer:








pri posameznih predmetih učenec dosega najvišje standarde znanja;
priznanje za 9-letno branje knjig za bralno značko;
za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana
za območje celotne države in sicer: bronasto, srebrno ali zlato priznanje na predmetnih
tekmovanjih iz znanja ter na drugih srečanjih in udejstvovanjih;
za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana
za območje celotne države in sicer: 1., 2. in 3. mesto na državnih tekmovanjih s
področja interesnih ali drugih dejavnostih;
za druge aktivnosti na podlagi predloga razrednika, učiteljskega zbora oz. ravnatelja.

Večletno doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, v oddelčni skupnosti, v interesnih
dejavnosti, za vzoren odnos do sošolcev in delavcev šole ter za prispevek k ugledu šole se
učenca vpiše v zlato knjigo učencev OŠ Puconci.
4. člen
(nagrade)
Učenec, ki je dobil priznanje, je lahko tudi nagrajen. Vrsto nagrade določi ravnatelj v
sodelovanju z razrednikom oz. mentorjem oziroma komisijo za podeljevanje nagrad, ki jo
imenuje ravnatelj in jo sestavljajo knjižničarka, pomočnik ravnatelja in eden izmed učiteljev.
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Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali
drugih dejavnostih šole.
Knjižno nagrado prejme učenec:








Za doseženo srebrno ali zlato priznanje na državnem tekmovanju iz posameznih
predmetov;
Za osvojeno 1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s področja interesnih in drugih
dejavnosti;
Za nagrajeno in razstavljeno likovno delo na državnem, evropskem in svetovnem
natečaju;
Za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na športnem področju (športnik,
športnica leta);
Za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na kulturnem področju;
Za spoštljiv in human odnos in nudenje pomoči tistim sošolcem, ki so pomoči potrebni
(nagrada za najbolj humanega učenca);
Za druge dosežke na podlagi predloga razrednika, učiteljskega zbora ali ravnatelja.

Če učenec osvoji več srebrnih in zlatih priznanj, prejme eno knjižno ali drugo nagrado,
vendar je le-ta višje cenovne vrednosti (leksikon, enciklopedija, atlas…).
5. člen
(druge nagrade)
Učenec ali skupina učencev, ki so se posebej izkazali in pripomogli k promociji šole, so lahko
deležni nagradne ekskurzije. Višino stroškov ekskurzije določi ravnatelj v sodelovanju s
komisijo za podeljevanje nagrad iz 1. odstavka 4. člena.
6. člen
(način in čas podeljevanja)
Pisne pohvale se podeljujejo za vsako šolsko leto posebej. Podeli jih učitelj, razrednik ali
mentor dejavnosti.
Priznanja se podeljujejo ob koncu 9. razreda oziroma za vsako šolsko leto posebej. Podeli
jih ravnatelj na zaključni prireditvi.
Nagrade (knjižne in druge) se podeljujejo na slavnostni prireditvi ob koncu šolskega leta.
Podeli jih ravnatelj.
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7. člen
(opravičenost od šolskih obveznosti)
Učenec, ki sodeluje na tekmovanju, ki je v času pouka, je opravičen od pouka v času
tekmovanja in sicer:
 Eno uro pred šolskim tekmovanjem;
 Dve uri ali več pred regijskim tekmovanjem, če je kraj tekmovanja bolj oddaljen.
Naslednji dan je učenec opravičen od ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja.
 Na dan državnega tekmovanja, naslednji dan pa je opravičen od ustnega preverjanja in
ocenjevanja znanja, pisni preizkus znanja za oceno opravi v dogovoru z učiteljem.
Seznam odsotnih učencev mentor izobesi na oglasno desko v zbornici.
Učenec, ki se udeleži regijskega ali državnega tekmovanja, je upravičen do popoldanske
malice oziroma kosila, kar uredi mentor, ki pravočasno odjavi in uredi vse spremembe glede
koriščenja prehrane za odsotne učence.
Mentor prav tako uredi prevoz teh učencev v dogovoru z ravnateljem in za potni nalog ter
poskrbi za soglasje staršev.

III.

VARSTVO PRAVIC UČENCEV OB PODELJEVANJU POHVAL,
PRIZNANJ IN NAGRAD
8. člen
(ugovor)

Ugovor na podelitev pohval, priznanj in nagrad učenec ali njegovi starši lahko naslovijo na
šolo v roku treh dni od podelitve. Ravnatelj v roku tri dni imenuje komisijo, ki jo sestavljajo:
 Dva člana učiteljskega zbora;
 Dva člana skupnosti učencev;
 Pomočnik ravnatelja ali drugi strokovni delavec.
Komisija v roku od prejema ugovora odloči o ugovoru. Šola pisno obvesti učenca oziroma
njegove starše o odločitvi komisije. Odločitev komisije je dokončna.
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IV.

KONČNE DOLOČBE
9. člen
(vpis)

Pohvale, priznanja in nagrade vpiše učitelj v e-asistent.
10. člen
Ta pravilnik, ki je interni dokument Osnovne šole Puconci, začne veljati z dnem, ko ga
sprejme ravnatelj šole po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru in skupnosti učencev.
Dopolnjen je bil 28. 8. 2013.

Ravnatelj šole
ERNEST Nemec
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