
 

 
 

Управни одбор Дома ученика средњих школа Књажевац, на основу члана 14. Закона о 
ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ број 18/2010, 55/2013, 27/2018-
др.закон и 10/2019) и члана 32. Статута Дома ученика средњих школа Књажевац, на 
телефонској седници одржаној дана 15.06.2021. године, донео је  

 
 

П Р А В И Л Н И К 

О НАГРАДАМА И ПОХВАЛАМА УЧЕНИКА   
У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1 
Овим Правилником о наградама и похвалама ученика Дома ученика средњих школа 

Књажевац (у даљем тексту: Правилник), уређују се: похвале и награде ученика, критеријуми, 
начин и поступак за доделу награда и похвала ученицима смештеним у Дому ученика 
средњих школа Књажевац, (у даљем тексту: Установа). 
 

Члан 2. 
 

У циљу подстицања ученика за постизање бољих резултата у образовно-васпитном 
раду  и слободним активностима награђују се и похваљују ученици који постижу изузетне 
резултате  у: 

- реализацији и примени плана и програма; 
- успешно репрезентују Дом  на такмичењима, смотрама и истраживачком раду; 
- организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности; 
- области  културно-забавног и спортског живота; 
- другим облицима рада. 

 
Члан 3. 

 
Ученицима се додељују похвале и награде. 
Похвале се додељују ученицима који се истичу својим радом и понашањем, који се 

истичу у савладавању  појединих васпитних области као и ученицима који постижу изузетне 
резултате . 

 
А) Похвале 
 

Члан 4. 
 

Похвале ученика у Установи су: 
 

1. похвала групног васпитача; 
2. похвала руководиоца секције; 
3. похвала директора; 
4. похвала Педагошког већа. 

 
 



 

 
 

Члан 5. 
 

Групни васпитач похваљује ученика за нарочито залагање, постигнут успепех и 
активно учешће у савладавању програма васпитног рада. 
 

Члан 6. 
 

Руководилац секције похваљује ученика који се истиче у раду секција или комисија у 
Дому. 

 
Члан 7. 

 
Директор Дома похваљује ученика који се истиче у успешном репрезентовању Дома 

на такмичењима , смотрама и истраживачком раду. 
 

Члан 8. 
 

Педагошко веће похваљује ученика који се истиче у реализацији и примени плана и 
програма, репрезентовању Дома на такмичењима од републичког значаја  и у организацији 
спортских, хуманитарних и других активности. 
 

Члан 9. 
 

Похвале се саопштавају ученицима на састанцима у Дому, на састанку родитеља, 
Педагошког већа, путем периодичних информација, преко званичне веб странице Установе, 
приликом пригодних свечаности у Дому и на друге прикладне начине. 
 

Члан 10. 
 

Усмено се похваљују ученици – појединачно, васпитне групе, интересне групе 
(секције, комисије), а писмено ученици појединачно. 
 

Члан 11. 
 

Писмена похвала издаје се ученику у виду плакете или похвалнице. 
Податке о добијеној писменој похвали ученика групни васпитач уноси у књигу. 

 
 

Б) Награде 
 

Члан 12. 
 

Награде ученика додељују се ученицима са просечном оценом преко  4,50 примерним 
владањем  и успешно савладавање плана и програма у смислу члана 2 овог правилника. 

Предлог за награду формулише Педагошко веће и доставља директору Дома. 
 
Награде ученика у Дому су: 

1.  новчана награда за ученика генерације; 
2.  новчана награда за допринос реализацији програма рада Дома; 
3. књиге, школски прибор; 



 

4. накнада трошкова стручне екскурзије; 
5. посета другим домовима, односно установама; 
6. посета позоришним представама и спортским манифестацијама. 
 

Члан 13. 
 
Награде додељује Педагошко веће и директор Дома. 

 
Члан 14. 

 
Награде се могу доделити  и ученицима који се истичу четворогодишњим успешним 

радом  у друштвеним, хуманитарним, слободним активностима и другим облицима рада  
дефинисаних програмом Дома. 

Предлог за награде из става 1. овог члана дефинише и одлучује Педагошко веће и 
предлаже директору. 

 
Члан 15. 

 
Награде се могу додељивати и васпитним групама и интересним групама (секције, 

комисије). 
 
 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА 
 

Члан 16. 
 

Критеријуми за додељивање похвала и награда ученицима су: 
1. изузетна активност ученика у области културно –забавног и спортског живота Дома и 

хуманитарним и стваралачким активностима и акцијама које су изузетно допринеле 
успешном креирању живота , рада и угледа Дома; 

2. да нису дисциплински кажњавани; 
3. да су успешни на такмичењима и смотрама; 
4. да редовно похађају васпитно-образовне активности у Дому; 
5. да редовно похађају наставу; 
6. да  су комуникативни са друговима и васпитачима; 
7.  да уредно и на време испуњавају своје обавезе. 
 
 

III  НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА 
 

Члан 17. 
 

Педагошко веће разматрата  приспеле предлоге за награде и похвале од стране 
васпитача, доноси одлуку и предлаже директору. 

Педагошко веће има право да консултује стручно лице из одговарајуће области 
обзиром на важност и особеност похвала и награда у циљу што боље стручне оцене предмета 
похваљививања и награђивања. 

 За консултанте се могу именовати одговарајући стручњаци ван Дома.  
 

Члан 18. 
 

Педагошко веће утврђује предлог на основу: 



 

1. увида у активност ученика-појединаца, васпитних група, интересних група, који се 
предлажу за похвале, односно награде; 

2. извештаја стручних органа; 
3. писмено образложеног мишљења групног васпитача и стручног сарадника. 
 

 
Члан 20. 

 
Предлог за додељивање похвале, односно награде подноси се Педагошком већу у 

писменом облику и садржи: 
1. кратак садржај активности ученика; 
2. образложење предлога за похвалу, односно награду. 

 
Члан 21. 

 
Педагошко веће на основу примљених предлога, расположиве документације и 

извештаја консултаната припрема предлог који садржи: 
1.  да ли је предлог предлагача документован и да ли садржи све потребне  елементе; 
2. кратку оцену ативности ученика. 

 
Члан 22. 

 
Надлежни орган који додељује награде, односно похвале на основу предлога, доноси 

одлуку о похваљивању, односно награђивању ученика. 
  

Члан 23. 
 

Средства за похвале, односно награде ученика обезбеђују се у складу са Законом. 
 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

             Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Дома. 
 
 

Председник управног одбора 

       Славољуб Лазаревић 

 
               ____________________ 


