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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 ter doseganje posebnih uspehov, ki jih učencem OŠ Kuzma
podeljuje ravnatelj šole oz. razrednik ob koncu šolskega leta na slavnosten način.
Pri podeljevanju pohval, priznanj in nagrad se upošteva:
- prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov, posebnih dosežkov pri pouku ter
interesnih in drugih šolskih dejavnostih;
- doseganje vidnih rezultatov, posebnih dosežkov na šolskih, področnih,
regijskih, državnih tekmovanjih iz znanja posameznih predmetov ali
mednarodnem sodelovanju, na natečajih, izven šolskih srečanjih ali drugih
oblikah udejstvovana;
- prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev ali šolskem
parlamentu;
- zgleden in spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev šole in pomoč učitelju ali
drugemu strokovnemu sodelavcu, sočloveku.
- pomoč sošolcu/ki pri učnem in drugem delu, pri skupnem preživljanju prostega
časa, pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v učno – vzgojni
proces.
Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem na OŠ Kuzma je del
pravil šolskega reda OŠ Kuzma.

II. KRITERIJI IN MERILA
Predlog za pohvale, priznanja in nagrade šole OŠ Kuzma izreče oziroma pisno
poda razrednik na lastno pobudo ali na pobudo katerega izmed delavcev šole (
učitelj, mentor, zunanji strokovni sodelavec, ipd.) ali predstavnika oddelčne
skupnosti. Pohvala ali priznanje je skupna za enega učenca iz različnih dejavnosti.
Pisno pohvalo za različna področja oblikuje in izda šola OŠ KUZMA.

2. člen
(pohvale)
Učenec/ka 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/ka za izkazano prizadevno delo in aktivnost, ki traja
celo šolsko leto, in sicer:
-

vidno udejstvovanje in doseganje izjemnim dosežkov ali uspehov v razredu
na šoli ali izven nje (sodelovanje pri projektih, na natečajih, zbiralnih akcijah,
ipd…),

-

uspešno udejstvovanje v okviru interesnih dejavnosti,

-

dolgotrajnejšo in uspešno pomoč sošolcu, učencu, učitelju ali drugemu
delavcu šole, zgleden in spoštljiv odnos do sočloveka

-

zastopanje šole (udeležba učenca/ke) na regijskem, področnem, državnem ali
mednarodnem tekmovanju, srečanju, natečaju, ipd.

Pisno pohvalo za različna področja oblikuje in izda šola OŠ KUZMA.

3. člen
(priznanje)
Priznanja se podeljuje učencem za:
-

večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu – pri
pouku, v oddelčnih skupnostih ali interesnih dejavnostih, za 9-letno doseganje
povprečne ocene nad 4,5 (šola podeljuje t. i. »DEVETKO«)

-

za 9-letno branje knjig za bralno značko (spominsko priznanje),

-

za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih, natečajih in srečanjih učencev,
ki so organizirana na regijskem, področnem, državnem ali mednarodnem
nivoju izven šole, in sicer: srebrno ali zlato priznanje na predmetnih
tekmovanjih iz znanja, 1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s področja
interesnih ali drugih dejavnosti,

-

za večletno udejstvovanje pri aktivnostih, kjer učenec/ka izkazuje spoštljiv in
human odnos in nudenje pomoči sošolcem, učencem, ki so pomoči potrebni
pomoč učencem s težavami in spoštljiv odnos do učiteljev, delavcev šole in
sočloveka
4. člen
(nagrade)

Učenec je lahko tudi nagrajen. Vrsto nagrade določi komisijo za podeljevanje nagrad,
ki jo imenuje ravnatelj (dva člana učiteljskega zbora in knjižničarka).
Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali
drugih dejavnostih šole (zgoščenke s klasično glasbo, žoge, pokali, igrače …).
Knjižno nagrado oz. pripomoček v vrednosti do 30 evrov prejme učenec/ka:
-

za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih, natečajih in srečanjih učencev,
ki so organizirana na regijskem, področnem, državnem ali mednarodnem
nivoju izven šole, in sicer: srebrno ali zlato priznanje na predmetnih
tekmovanjih iz znanja, 1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s področja
interesnih ali drugih dejavnosti,

-

za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na športnem področju
(športnik, športnica leta, ipd.),

-

za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na kulturnem področju,

-

za večletno aktivno, prizadevno in uspešno delo na humanitarnem področju.

Če učenec osvoji več priznanj, prejme eno knjižno ali drugo nagrado, vendar je le-ta
višje cenovne vrednosti do 50 evrov (npr. leksikon, enciklopedija, atlas …),

5. člen
(način in čas podeljevanja)
Pisno pohvalo, priznanje in nagrada se podeljujejo za vsako šolsko leto posebej.
Podeli jih ravnatelj na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta. Učencem
devetošolcem so podeljeni na zaključni prireditvi, valeti.

7. člen
(opravičenost od šolskih obveznostih)
Učenec, ki sodeluje na tekmovanju, natečaju ali srečanju, ki je v času pouka, je
vpisan in opravičen od pouka.
Opravičen je:
- dve uri ali več pred regijskem tekmovanju, naslednji dan pa je opravičen od
ustnega in pisnega ocenjevanja znanja
- na dan državnega tekmovanja, naslednji dan pa je opravičen od ustnega
preverjanja in ocenjevanja znanja,
- zaradi udeležbe na večdnevnih dejavnostih vse dni opravičeno odsoten od
pouka naslednji dan pa je opravičen od ustnega preverjanja in ocenjevanja
znanja.
Seznam odsotnosti mentor ali učitelj spremljevalec izobesi na oglasno desko v
zbornici.
Učenec, ki se udeleži regijskega ali državnega tekmovanja, je opravičen do
popoldanske malice oz. kosila, kar uredi mentor, ki v šolski kuhinji pravočasno odjavi
oz. uredi vse spremembe glede koriščenja prehrane za odsotne učence.
Mentor organizira prevoz teh učencev v dogovoru z ravnateljem in poskrbi za
soglasja staršev ter ostalo potrebno dokumentacijo.

III. VARSTVO PRAVIC UČENCEV OB PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN
NAGRAD
8. člen
(ugovor)
Pisni ugovor na podelitev pohval, priznanj in nagrad poda učenec oz. njegovi starši
ali v roku 3 dni od podelitve. Pisni ugovor podajo osebno ali pošljejo po pošti na
naslov šole.
Ravnatelj v roku 3 dni imenuje komisijo, ki jo sestavljajo:
- 2 člana učiteljskega zbora
- 1 član šolske skupnosti učencev
Komisij v roku 5 dni od prejema ugovora odloči o ugovoru. Šola pisno obvesti učenca
oz. njegove starše o odločitvi komisije. Odločitev komisije je dokončna.

IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme ravnatelj šole po predhodni
obravnavi na učiteljskem zboru.

Ravnatelj: Jasminka Krpič

