PRAVILNIK
O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ,
DIPLOM IN NAGRAD

Številka: 0071-4/2010

Na podlagi 16. člena Pravil zavoda in po predhodnem soglasju Sveta zavoda dne 8. 6.
2010 in Šolskega parlamenta je ravnatelj Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče, dne, 9. junija 2010, sprejel

Pravilnik

o podeljevanju pohval, priznanj, diplom in nagrad
1. člen
S tem pravilnikom šola določa vrste pohval, priznanj, diplom in nagrad učencem za
dosežke na posameznem ali več področjih delovanja ter način podeljevanja in
evidentiranja.
Šola podeljuje pohvale, priznanja, diplome in nagrade učencem-učenkam za posebne
dosežke na predlog učitelja mentorja, razrednika, drugih strokovnih delavcev šole,
ravnatelja šole, društev in drugih ustanov.
Priznanja lahko prejmejo posamezni učenci-učenke, skupine učencev in ekipe.
2. člen
Učenec-učenka lahko prejme:
• pohvalo, diplomo ali priznanje
• knjižno nagrado
• veliko knjižno nagrado šole.
3. člen
Pohvale, priznanja, diplome in nagrade se podeljujejo:
• za naziv državnega prvaka, osvojena zlata, srebrna in bronasta priznanja na šolskih,
regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih,
• za uspešno predstavitev in doseženo priznanje za raziskovalne naloge na državnem
ali mednarodnem nivoju,
• za dosežke na umetniškem področju na šolskem, regijskem, državnem nivoju oz.
na mednarodnih natečajih in revijah.
• za solidarnost in pozitiven prispevek k delu in promociji šole,
• za spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in drugih.
Pohvale in diplome podeljuje razrednik ob podelitvi spričeval,
Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj na zaključni šolski prireditvi.
4. člen
Knjižno nagrado šole se podeljuje za izjemne dosežke pri različnih predmetih,
interesnih dejavnostih, prireditvah, v razredni skupnosti, ter spoštljiv odnos do učencev,
delavcev šole in drugih.
Knjižno nagrado predlaga in utemelji razrednik, potrdijo pa strokovni delavci na
zaključni konferenci.
Podeli jo ravnatelj na zaključni prireditvi za učence.
Vpiše se v obvestila o dosežkih učenca in evidenco izdanih pohval, priznaj, diplom,
nagrad.

5. člen
Veliko knjižno nagrado šole se podeljuje učencem devetih razredov za večletne
izjemne dosežke na tekmovanjih in večletno uspešno delo na različnih področjih, za
vsestransko aktivnost pri šolskih dejavnostih, za večletno predstavljanje šole znotraj in
zunaj šole, za spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in drugih.
Veliko knjižno nagrado predlaga in utemelji razrednik, potrdijo pa strokovni delavci na
zaključni konferenci.
Podeli jo ravnatelj na zaključni prireditvi za učence devetih razredov.
Vpiše se v obvestila o dosežkih učenca in evidenco izdanih pohval, priznaj, diplom,
nagrad.
6. člen
Pravila zapisovanja in evidentiranja dejavnosti učencev so v prilogi.
7. člen
Pravilnik sprejme ravnatelj po predhodni obravnavi na pedagoški konferenci, svetu
staršev in soglasju sveta zavoda ter šolskega parlamenta. Objavi se ga na oglasnih
deskah šole in na spletni strani in je sestavni del Pravil zavoda.
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