
  

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), члана 66. Закона о 

основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/13), Школски 
одбор Школе за основно музичко образовање Кула је на седници одржаној дана 
04.05.2016  године већином гласова, осам од девет донео: 

  

 

П Р А В И Л Н И К 
о похваљивању и награђивању ученика Школе за основно музичко 

образовање  Кула 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (у даљем тексту: 
Правилник) Школе за основно музичко образовање Кула(у даљем тексту: 
Школа), прописују се врсте похвала и награда које ученици могу добити, 

услови и начин за додељивање похвала и награда, као и за избор ученика 
генерације. 

  

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Похвале 

Члан 2. 

У току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи 

успех, односно диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета и 
изузетног постигнућа у било којој области рада школе, као и за успешно 
учешће у ваннаставним активностима Школе. 

Похвале и награде се могу дати и групи ученика за постигнути колективни 
успех, резултате рада и владање. 

Члан 3. 

Похвале могу бити за: 

1) одличан успех и примерно владање; 

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, односно за 
изузетан успех у појединим ваннаставним активностима; 

3) освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима, 
републичким и међународним такмичењима и фестивалима; 

4) ученика генерације. 

 



Члан 4. 

Похвале могу бити писмене и усмене. 

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у учењу и понашању у 

току наставног периода. Усмену похвалу саопштава старешина класе  на 
родитељским састанцима. 

Писмену похвалу ученик може добити од старешине класе и стручног већа. 

Писмена похвала коју је ученик добио на крају класификационог периода или 
на крају првог полугодишта, уписује се у ђачку књижицу. 

Похвале ученицима, додељује Наставничко веће Школе на предлог старешине 
класе  и стручног већа.  

Члан 5. 

Похвала за одличан успех и примерно владање, додељује се ученику који на 
крају наставне године постигне општи успех одличан и примерно владање. 

Похвала за изузетан успех из појединих наставних области, односно у 

појединим ваннаставним активностима, додељује се ученику који су се у току 
наставне године посебно истиче у тим наставним, односно ваннаставним 

областима.  

Похвала за освојено прво, друго или треће место на школским такмичењима, 
републичким и међународним такмичењима и фестивалима додељује се ученику 

на крају школске године, приликом доделе ђачке књижице, односно 
сведочанства. 

                                                     Члан 6. 

Похвала ''Ученик генерације'' додељује се ученику завршног разреда, на крају 
наставне године, под условом да је ученик: 

1. постигао одличан успех и примерно владање из свих наставних предмета, од 
првог до завршног разреда; 

2. да је у току школовања освојио једно од прва три места на такмичењима у 
организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја (републичка 
и фестивали), на школском, републичком и такмичењима на којима Школа 

учествује, како следи: 

ВРСТА  ТАКМИЧЕЊА НАГРАДА БРОЈ БОДОВА 

 

Републичко такмичење ученика музичких школа  

I 40 

II 30 

III 25 

POHVALA 10 

 

Републички фестивал музичких и балетских школа  и остала 

такмичења  под  покровитељством  Министарства 

I 30 

II 20 

III 15 

POHVALA 7 

 

Међународно такмичење  и такмичења која нису под 

покровитељством Министарства 

I 20 

II 15 

III 10 

POHVALA 5 



 

Похвала''Ученик генерације'' се додељује једном ученику, који по наведеним 
условима има највише бодова. 

Ако су два или више ученика кандидати за ученика генерације, предност има 
кандидат који је освојио више награда на Републичким такмичењима ученика 
музичких школа. 

Ученика генерације проглашава Наставничко веће, на предлог одељенског 
старешине класе  и стручног већа. 

Члан 7. 

Услови из члана 6. овог Правилника морају бити кумулативно испуњени. 

 2. Награде 

Члан 8. 

Награде се додељују ученицима као признања за изузетан успех у учењу у 

свим наставним и ваннаставним активностима, као и признања за освојено 

место на такмичењима која је Школа организовала или у њима учествовала. 

Награде се могу доделити поједином ученику или групи ученика. 

Награде се додељују на крају наставне године. 

Награде ученику могу бити у облику диплома,као и друге пригодне награде. 

Члан 9. 

Одлуку о наградама из става 4. претходног члана доноси Наставничко веће 
Школе на предлог старешине класе. 

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. 

Члан 11. 

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда. 

 III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Школе, а примењује се од школске 2015/ 2016 године. 

  

          

                                                            Председник Школског одбора ШОМО Кула 

                                                                          Биљана Старчевић 


