
 
На основу члана 59. Закона о средњој школи (Сл. Гласник РС 50/92) и члана 80. и 81. Статута 
Ваљевске гимназије, Школски одбор Ваљевске гимназије на седници одржаној 01.06.2012. године 
доноси  

ПРАВИЛНИК  
О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВAЊУ УЧЕНИКА 

ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

   У циљу подстицања ученика за постизање бољих  резултата у образовно-васпитном раду и 
слободним активностима Ваљевска гимназије (у даљем тексту Школа) награђује и похваљује ученике 
који постижу изузетне резултате у: 
• реализацији и примени наставног програма;   
• успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама; 
• организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности; 
• другим облицима рада дефинисаним Програмом рада Школе. 
         Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог Правилника, а у 
складу са Законом о средњој школи. 

Члан 2. 
 

      Овим Правилником се утврђују: 
1. Врсте награда и похвала; 
2. Поступак додељивања награда и похвала. 

 
Члан 3. 

 
    У циљу подстицања ученика за постизање бољих  резултата у образовно-васпитном раду и 
слободним активностима, Школа додељује награде и похвале за: 
• појединце 
• групу ученика 
• одељењску заједницу ученика 
• ученичке клубове и секције. 

 
СПЕЦИЈАЛНЕ ДИПЛОМЕ 

 
Члан 4. 

 
         За изузетан успех из свих наставних предмета, као и за вансеријска постигнућа за поједине 
наставне области у току четворогодишњег школовања, ученицима се додељују специјалне дипломе у 
складу са Законом о средњој школи и припадајућим подзаконским актима (Правилник о дипломама за 
изузетан успех ученика у средњим школама - „Службени гласник РС”, број 37 од 26. V 1993). 
    Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић” и диплома за изузетан успех из појединог предмета 
или наставне области, на иницијативу разредног старешине или предметних наставника, покреће 
одељенско веће у писменој форми која садржи детаљно образложење предлога. 
          Предлог одељенског већа за доделу диплома из става 2. овог правилника разматра Наставни-
чко веће школе, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање 
одређене дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому „Вук Караџић” и диплому за 
општеобразовне предмете или за наставне области. 
          

НАГРАДЕ 
 

Члан 5. 
      Награде се додељују свим одличним ученицима за успешно савлађивање наставног плана и 
програма. 
      Предлог за награду формулише директор Школе.  
        О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће. 
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Члан 6 
 
   Награде се додељују и ученицима који се истичу својим резултатима на републичким 
такмичењима и смотрама  , државним Олимпијадама и такмичењима и смотрама  међународног 
карактера. 
          Предлог за награде из става 1. формулишу у писменој форми председници актива за поједине 
наставне области на основу постигнутих резултата у текућој школској години. 
        О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће. 
 

Члан 7 
 
          Награде се додељују ученицима који су се истакли четворогодишњим успешним радом у 
друштвеним, хуманитарним, слободним активностима и другим облицима рада дефинисаних Програ-
мом рада школе. 
       Предлог за награде из става 1. формулишу у писменој форми разредни старешина, предметни 
наставници, стручни активи, руководиоци секција, директор школе или Ђачки парламент.  
        О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће. 
 

Члан 8 
 
       Посебне награде додељују се најуспешнијим ученицима 
• одељења (28) 
• разреда (4) 
• смера у сва четири разреда (4) 
• Ваљевске гимназије (1). 
         Посебна награда додељује се и најуспешнијем ђаку генерације за четворогодишњи успех у 
наставним и ваннаставним активностима, такмичењима и другим облицима рада у школи. 
       Предлог за награде из става 1.  формулише у писменој форми разредни старешина у 
консултацији са својом Одељенском заједницом. 
        О предлогу за додељивање посебних награда изјашњава се Наставничко веће. 

Члан 9 

          Награде из члана 9. став 1. овог Правилника додељују се на основу општег успеха и владања 
ученика, успеха ученика на такмичењима и смотрама и других показатеља, на основу којих се израчу-
нава индивидуални рејтинг сваког ученика. 
        Критеријуми за вредновање укупних резултата ученика у току једне школске године су: 
(1)    Општи успех ученика                  највише 150 бодова 
(2)   Успеси на такмичењима и смотрама из сваке такмичарске дисциплине  највише 21 бод 
(3)    Ангажман у слободним активностима                                                         највише 4 бода   
(4)    Резултати у слободним активностима              највише 8 бодова 
   
Ученику се бодује само једно такмичење из предмета (најбољи рејтинг) а остала му се бодују у оквиру 
ваннаставних активности. 

Члан 10 

  Број бодова за општи успех ученика израчунава се тако што се просек општег успеха помножи 
са 30. 

Члан 11 

  Број бодова за резултате на такмичењима израчунава се на основу табела које су саставни део 
овог правилника. 
         Уколико ученик на такмичењу дели два или више места број бодова се израчунава на основу 
просечног броја бодова који по табелама носе дата места.  
  Уколико ученик учествује на такмичењу које је јединствено за све разреде успех на такмичењу 
се вреднује на основу места ученика у оквиру његовог разреда. Уколико ранг по разредима није 
познат, ученику првог, другог и трећег разреда успех се вреднује на основу места које је два пута 
боље од стварно оствареног.           
    Уколико је ученик члан екипе која је на такмичењу освојила неко од места датих у табели, 
ученику припада половина бодова намењених за дато место. 
  Уколико је ученик или екипа учесник такмичења по позиву,додељује му се максималан број 
бодова нижег ранга на коме се такмичио на основу табеле ( уколико је такмичење појединачно или се 
такмичио из наставних предмета).  
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Члан 12 

        
     Број бодова за ангажман у слободним активностима се додељује по следећим критеријумима: 
• ваннаставне активности школског нивоа      0,5 бод 
• ваннаставне активности општинског нивоа     1 бод 
• ваннаставне активности међуопштинског нивоа       1,5 бод 
• ваннаставне активности републичког нивоа          2 бода 
• ваннаставне активности међународног нивоа     3 бодова. 
• остала ваннаставна постигнућа        1 бода 
        Уколико је ученик учесник више ваннаставних активности бодови се сабирају, али не могу 
прећи 4 бодова. 
 

Члан 13 
 
 Број бодова за резултате у слободним активностима се додељује по следећим критеријумима: 
• ваннаставне активности школског нивоа      1 бод 
• ваннаставне активности општинског нивоа     2 бода 
• ваннаставне активности међуопштинског нивоа   3 бода 
• ваннаставне активности републичког нивоа          4 бода 
• ваннаставне активности међународног нивоа     6 бодова. 
• остала ваннаставна постигнућа        2 бода 
        Уколико је ученик учесник више ваннаставних активности бодови се сабирају, али не могу 
прећи 8 бодова. 

 
Члан 14 

 
       Уколико два или више ученика имају једнак рејтинг, предност има ученик са бољим општим 
успехом (члан 11.). 
       Уколико и после упоређивања из члана 11. два или више ученика имају једнаке резултате, 
предност има ученик који има бољи рејтинг неизрачунатих бодова по критеријумима из члана 12. и 
13.  
       Уколико и после упоређивања неизрачунатих бодова два или више ученика имају једнаке 
резултате, предност има ученик који је по члану 12. освојио више бодова. 
  Уколико и после упоређивања из члана 12. два или више ученика имају једнаке резултате, 
предност има ученик који је по тачки 13. освојио више бодова. 
  Уколико и после упоређивања из члана 13. два или више ученика имају једнак рејтинг, 
Наставничко веће се гласањем изјашњава о најуспешнијем ученику. 
          

Члан 15 
 

      Награде из члана 9. став 2. за најуспешнијег ученика генерације додељује се ученику који је 
збиром рејтинга из четири школске године остварио најбољи резултат. 
       Наставничко веће на основу остварених резултата у све четири наставне године проглашава 
најуспешнијег ученика генерације. 
 

Члан 16  
 

       За изузетна колективна и појединачна постигнућа на такмичењима и  у разним акцијама које 
нису дефинисане претходним члановима овог Правилника, на предлог одељењског старешине, 
предметног професора, одељењског Већа  директор школе (Наставничко веће) може наградити 
ученике, одељенске заједнице, школске организације. 
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НАГРАДА «ДРАГУТИН МИЈАНОВИЋ - МИЈАН» 
 

Члан 17 
 

        Ваљевска гимназија на крају сваке школске године додељује Награду «Драгутин Мијановић – 
Мијан» ученику који је постигао изузетне резултате у текућој шклолској години у области културе, а 
нарочито на плану уметничког аматеризма. 
          Предлоге за доделу Награде «Драгутин Мијановић – Мијан» у писменој форми формулишу 
предметни наставници, стручни активи, одељенско веће, директор школе или Ђачки парламент.  
         О добитнику награде «Драгутин Мијановић – Мијан» одлучује Наставничко веће на основу 
сагледавања свеукупне културне активности ученика предложених за награду. 
  

НАГРАДА «ВАЛЕНТИНА ПОПОВИЋ» 
 

Члан 18 
 

        Ваљевска гимназија на крају сваке школске године додељује Награду «Валентина Поповић» 
ученику који је у текућој шклоској години постигао најбоље резултате у такмичарским активностима. 
          Предлоге за доделу Награде «Валентина Поповић» у писменој форми формулишу предметни 
наставници, стручни активи, одељенско веће, директор школе или Ђачки парламент.  
         О добитнику награде «Валентина Поповић» одлучује Наставничко веће на основу израчунавања 
резултата ученика на свим такмичењима на којима је учествовао, а на основу критеријума из табеле 
која је саставни део овог Правилника. 
 

ДОДЕЛА НАГРАДА 
 

Члан 19 
         
  Награде ученицима могу доделити: 
- Фондација Ваљевске гимназије 
- Наставничко веће 
- Директор школе 
- спонзори и донатори Школе (установе, предузећа, удружења и појединци) на основу критеријума 

које пропишу својим актом. 
 О наградама које се додељују посебном наменом спонзора и донатора, одлучује Наставничко 
веће Школе, у складу са  критеријумима спонзора и донатора. 
            

Члан 20 
       

Ученици могу бити награђени: 
- дипломама 
- књигама, спортским реквизитима и сличном опремом; 
- путовањима, екскурзијама, излетима, наменским посетама и сличним наградама; 
- новчаним и другим наградама. 
      Награде се обезбеђују из средстава Фондације Ваљевске гимназије. 
          Награде «Драгутин Мијановић – Мијан» и «Валентина Поповић» обезбеђује се од средстава 
наменски издвојених за ову награду. 
 

Члан 21 
 

        Награде се ученицима додељују јавно, приликом прославе Дана школе (23. новембра), школске 
славе Светог Саве (27. јануара) или на завршној школској свечаности (28. јуна) у присуству ученика, 
наставника, родитеља, гостију и медија. 

 
Члан 22 

 
          Подаци о добијеним наградама разредни старешина уноси у матичну књигу ученика. 
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ПОХВАЛE 
 

Члан 23 
 

         Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се истичу у савлађивању 
појединих наставних области, као и ученицима који постижу изузетне резултате додељују се похвале. 
       Похвале додељују: 
  -   предметни наставник 

-   разредни старешина 
- Одељењско веће 
- Директор школе 

 
Члан 24 

 
    Предметни наставник похваљује ученика за нарочито залагање и постигнут успех у 
савлађивању градива из одређеног предмета. 
          Разредни старешина похваљује ученика који се истиче у учењу, примерном владању, редовном 
похађању наставе и позитивном деловању у колективу. 
          Одељењско веће писмено (у виду похвалнице) похваљује ученика који се посебно залаже за 
успех одељења и у пружају помоћ ученицима који теже савлађују поједине наставне области. 
          Директор школе похваљује ученике, одељенске заједнице, школске организације на основу 
постигнућа у учењу, владању, школским акцијама, такмичењима и другим активностима у току 
школске године. 

 
 

Члан 25 
 

         Похвале могу бити усмене и писмене и саопштавају се ученицима на састанку одељењске 
заједнице, на родитељском састанку, путем периодичних информација, преко књиге обавештења,  
или приликом пригодних свечаности у школи. 
          Разредни старешина добијене усмене и писмене похвале уноси у уписницу одељења са 
напоменом: због чега, од ког органа и када је ученик похваљен. 
 

Члан 26 
 

  Писмена похвала издаје се ученику у виду плакете или похвалнице.  
  Писмене похвалнице ученику уручује разредни старешина. 
  Подаци о добијеној писменој похвали ученика, разредни старешина уноси у матичну књигу 
ученика. 

 
Члан 27 

 
Ученик је ослобођен редовне наставе због припрема за такмичење, и то: 

− 1 дан за општинско такмичење 
− 2 дана за окружно такмичење 
− 5 дана за републичко такмичење 
− 7 дана за државну Олимпијаду 
 

Право на ослобађање ученик остварује пласманом на претходном такмичењу. 
Право на ослобађање се може користити искључиво у функцији припрема за такмичење. 
Ако је такмичење радног дана, ученик је ослобођен наставе (осим за школско такмичење). 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28 

 
        Евиденција о бодовању за сваког ученика чува се у школи да завршетка школовања ученика у 
истој 

Члан 29 
 
          Поступак за измене и допуне овог Правилника може покренути најмање пет наставника, 
Стручни актив, Одељенско веће, Наставничко веће, директор школе и Ђачки парламент. 
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Члан 30 
 
          Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе. 
 

Члан 31 
 
          Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о похвалама и 
наградама од 04.08.2011. године. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стављен на огласну таблу школе 02.06. 2012.године 
Ступио на снагу 11.06.2012.године 
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РЕЈТИНГ ЛИСТА 
 

___________________________________________________ УЧЕНИКА ___________ ОДЕЉЕЊА 
 
 

 
 

 
  РЕЗУЛТАТ БОДОВА 

 
 

1. ОПШТИ УСПЕХ 
УЧЕНИКА 

1. Општи успех ученика (просек успеха х 30)  
  

 
 

2. УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА 
ИЗ ПРВОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА  

2.1. Успех на школском такмичењу    
 

2.2. Успех на општинском такмичењу    

2.3. Успех на међуоштинском такмичењу    
 

2.4. Успех на републичком такмичењу    
 

2.5. Успех на државној Олимпијади    
 

 
 

3. УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА 
ИЗ ДРУГОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА  

3.1. Успех на школском такмичењу    
 

3.2. Успех на општинском такмичењу    

3.3. Успех на међуоштинском такмичењу    
 

3.4. Успех на републичком такмичењу    
 

3.5. Успех на државној Олимпијади    
 

 
 

4. РЕЗУЛТАТИ 
У СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА 

4. Слободне активности највише 8 бодова   
 

УКУПНО  
 

 

У Ваљеву, 
 РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА 
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ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА АКО 
НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВУЈЕ ВИШЕ ОД  

20 УЧЕНИКА - ЕКИПА 
 

РАНГ ШКОЛСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ 

МЕЂУ-
ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ

ДРЖАВНА 
ОЛИМПИЈАДА 

МЕЂУНА- 
РОДНО 

ТАКМИЧЕЊЕ
1 0.5 1.0 1.5 4.0 5.0 9.0 
2 0.4 0.9 1.4 3.9 4.9 8.9 
3 0.3 0.8 1.3 3.8 4.8 8.8 
4 0.2 0.7 1.2 3.7 4.7 8.7 
5 0.1 0.6 1.1 3.6 4.6 8.6 
6  0.5 1.0 3.5 4.5 8.5 
7  0.4 0.9 3.4 4.4 8.4 
8  0.3 0.8 3.3 4.3 8.3 
9  0.2 0.7 3.2 4.2 8.2 

10  0.1 0.6 3.1 4.1 8.1 
11   0.5 3.0 4.0 8.0 
12   0.4 2.9 3.9 7.9 
13   0.3 2.8 3.8 7.8 
14   0.2 2.7 3.7 7.7 
15   0.1 2.6 3.6 7.6 
16    2.5 3.5 7.5 
17    2.4 3.4 7.4 
18    2.3 3.3 7.3 
19    2.2 3.2 7.2 
20    2.1 3.1 7.1 
21    2.0 3.0 7.0 
22    1.9 2.9 6.9 
23    1.8 2.8 6.8 
24    1.7 2.7 6.7 
25    1.6 2.6 6.6 
26    1.5 2.5 6.5 
27    1.4 2.4 6.4 
28    1.3 2.3 6.3 
29    1.2 2.2 6.2 
30    1.1 2.1 6.1 
31    1.0 2.0 6.0 
32    0.9 1.9 5.9 
33    0.8 1.8 5.8 
34    0.7 1.7 5.7 
35    0.6 1.6 5.6 
36    0.5 1.5 5.5 
37    0.4 1.4 5.4 
38    0.3 1.3 5.3 
39    0.2 1.2 5.2 
40    0.1 1.1 5.1 
41     1.0 5.0 
42     0.9 4.9 
43     0.8 4.8 
44     0.7 4.7 
45     0.6 4.6 
46     0.5 4.5 
47     0.4 4.4 
48     0.3 4.3 
49     0.2 4.2 
50     0.1 4.1 
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ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА АКО 
НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВУЈЕ МАЊЕ ОД  

20 УЧЕНИКА - ЕКИПА 
 

РАНГ ШКОЛСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ 

ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ 

МЕЂУ-
ОПШТИНСКО 
ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО 
ТАКМИЧЕЊЕ

ДРЖАВНА 
ОЛИМПИЈАДА 

МЕЂУНА- 
РОДНО 

ТАКМИЧЕЊЕ
1 0.5 1.0 1.5 4.0 5.0 9.0 
2 0.4 0.9 1.4 3.9 4.9 8.5 
3 0.3 0.8 1.3 3.8 4.8 8.0 
4 0.2 0.6 1.0 3.4 4.3 7.5 
5 0.1 0.4 0.7 3.0 3.8 7.0 
6  0.2 0.4 2.6 3.3 6.5 
7   0.1 2.2 2.8 6.0 
8    1.8 2.3 5.5 
9    1.4 1.8 5.0 

10    1.0 1.3 4.5 
11    0.6 0.8 4.0 
12    0.2 0.3 3.5 
13      3.0 
14      2.5 
15      2.0 
16      1.5 
17      1.0 
18      0.5 
19       
20       
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