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PRAVILA O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN
NAGRAD NA OŠ HAJDINA
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
II.
1. člen

Ta pravila urejajo način podeljevanja pohval, priznanj in nagrad učenkam in učencem,
ki zastopajo OŠ Hajdina.
2. člen
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo
pohvale, priznanja in nagrade.
3. člen
Pohvale, priznanja in nagrade učenkam, učencem ali skupinam učencev predlagajo:






oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,
razredniki,
drugi strokovni delavci šole,
mentorji dejavnosti,
ravnateljica.
4. člen

Učenci 9. razreda pohvale, priznanja in nagrade prejmejo na valeti, učenci ostalih
razredov pa ob zaključku pouka ob podelitvi spričeval.
II.

POHVALA
5. člen

Pohvale so lahko ustne ali pisne.
6. člen
Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni
aktivnosti, so ustno pohvaljeni. Ustne pohvale izrekajo učitelji, mentorji interesnih
dejavnosti oz. posameznih aktivnosti. Ustne pohvale bodo prebrane na šolskem radiu.

7. člen
Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti ali aktivnosti, ki trajajo celo
šolsko leto. Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za
individualno napredovanje učenca. Predlagajo jih lahko učenci na razredni uri ali drugi
učitelji šole. Učitelj razrednik predloge poda učiteljskemu zboru, ki jih na redovalni
konferenci potrdi ali ovrže. Mentor pripravi pisne pohvale za prizadevno delo in jih
preda razredniku. Le- ta jih podeli učencem ob zaključku pouka ob podelitvi spričeval.
Pisne pohvale se podeljujejo za:









prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, v interesnih
dejavnostih, za sodelovanje na natečajih,
bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim
letom,
zastopanje šole na 3 ali več individualnih ali skupinskih športnih
tekmovanjih,
uvrstitev na področno tekmovanje,
9-letno sodelovanje v šolskem pevskem zboru,
posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali
skupnosti učencev šole,
nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in
prireditev, pomembnih za delo šole.

Če je učenec pohvalo ali potrdilo za sodelovanje že dobil od organizatorja natečaja,
tekmovanja ali drugega dogodka izven šole, se mu pohvala v okviru šole ne podeli.
III.

PRIZNANJA
8. člen

Priznanja za dosežen učni uspeh podeljuje učencem razrednik za dosežen učni uspeh
(povprečna ocena 4,70 ali več) v tekočem šolskem letu.
Priznanja za izkazano znanje na vseh učnih področjih podeljuje učencem ravnatelj-ica
na valeti za dosežen učni uspeh (povprečna ocena 4,70 ali več) v vseh letih šolanja.
Predlog poda razrednik na redovalni konferenci, učiteljski zbor pa potrdi predlog
razrednika. Priznanje podeli razrednik zadnji dan pouka ob podelitvi spričevala.
Priznanja za športne dosežke predlaga športni pedagog, podeli pa jih razrednik ob
podelitvi spričeval.
Priznanja za izjemne športne dosežke se podeljujejo za uvrstitev na državno
tekmovanje.
9. člen
Učenka/učenec, ki je vsako leto od 3. do 9. razreda prejel-a priznanje za dosežen
uspeh, se ob zaključku 9. razreda vpiše v Zlato knjigo.

IV.

NAGRADA

10. člen
Nagrado lahko prejme posameznik, skupina učencev ali oddelčna skupnost. Nagrade
podeljujemo za:







nadpovprečne dosežke na učnem, športnem, kulturnem in drugih področjih
delovanja šole,
večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,
doseganje vidnih rezultatov (1. – 3. mesto) na tekmovanjih in srečanjih
učencev, ki so organizirana za območje celotne države,
večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in
drugih dejavnostih,
večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali
šolskem parlamentu,
za dosežen učni uspeh (povprečna ocena 4,70 ali več) v 9. razredu oz. vseh
letih šolanja.

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega
učenca določi ravnatelj-ica v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma
so nagrade knjige, oprema ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali
drugih dejavnostih šole. Nagrade podeljuje ravnatelj-ica ob zaključku pouka na
slavnostni način.
11. člen
V primeru, da učenka/učenec ne izkazuje spoštljivega odnosa do drugih učencev,
delavcev šole in drugih odraslih ali s svojim ravnanjem namerno krši šolska pravila,
lahko učiteljski zbor s sklepom odloči, da se ji/mu pohvala, priznanje ali nagrada kljub
doseženim rezultatom ne podeli.
12. člen
Evidenca izdanih pohval, nagrad in priznanj se vodi v posebni knjigi, ki se hrani v
tajništvu šole.
V.

KONČNE DOLOČBE
13. člen

Sklep o spremembi pravil je bil sprejet na redovalni konferenci 19. 6. 2018. Pravila
bodo v celoti objavljena na spletni strani šole in začnejo veljati v šolskem letu 2018/19.
Pravila se lahko vsako leto dopolnijo ali spremenijo. S tem prenehajo veljati Pravila o
podeljevanju pohval, priznanj in nagrad z dne, 7. 6. 2017.
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