На основу чл.119. став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(„ Службени гласник РС“ бр.88/17 и 27/18 – др. закон) и на основу чл.44. став 1. тачка 1.
Статута Школе за музичке таленте Ћуприја, Школски одбор Школе за музичке таленте у
Ћуприји на седници одржаној дана 22.1.2019.год. донео је:

Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Школе за музичке таленте у Ћуприји
Члан 1.
Овим правилником уре]јују се врсте похвала, награда и диплома
музичке таленте , као услови и начин њиховог додељивања .

ученика

Школе за

Члан 2.
У циљу подстицања ученика за постизање што бољих резултата у образовно- васпитном
раду и већег ангажовања ученика у ваннаставним активностима, Школа награђује и
похваљује ученике који се истичу укупним успехом у учењу и владању током школовања,
који остварују изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета као и за
успешно учешће у на концертима и освојеним наградама на такмичењима домаћег и
међународног карактера.
Члан 3.
ПОХВАЛЕ
Похвале могу бити:
1.
за одличан успех и примерно владање
2.
за постигнут успех у савлађивању појединих наставних предмета ( на
општеобразовној и на музичкој настави)
3.
за активно учешће на јавним наступима, концертима и такмичењима на којима се
представљала Школа
4.
похвала „Ученик генерације“
5.
најбољи завршни испит из главног предмета- инструмента
6.
друге похвале по одлуци стручних органа Школе
Члан 4.
Похвале могу бити писмене и усмене и саопштавају се ученицима на састанку одељенске
заједнице, на родитељском састанку, преко књиге обавештења или приликом пригодних
свечаности у Школи.

Члан 5.
Писмене похвале ученицима, на предлог чланова одељенског већа , а по одлуци
наставничког већа Школе, додељује директор Школе.
Податке о добијеној писменој похвали ученика, одељенски старешина је дужан да унесе у
ђачке књижице и у матичну књигу ученика.
Члан 6.
НАГРАДЕ
Награде се додељују свим ученицима: са просечном оценом 5.00, на општеобразовној и на
музичкој настави, у успешном савлађивању наставног плана и програма и примерним
владањем
Предлог за награду и начин награђивања формулише наставничко веће а додељује директор
Школе.
Члан 7.
Награде се додељују ученицима који у току школске године не направе ниједан
неоправдани изостанак.
Предлог за награду и начин награђивања формулише наставничко веће а додељује директор
Школе.
Члан 8.
Награде се додељују и ученицима који се истичу својим највишим, постигнутим
резултатима на републичким такмичењима ( лауреат) и такмичењима у иностранству.
Предлог за награде из става 1. овог члана формулишу у писменој форми : предметни
наставници,одељенски старешина и стручна већа.
О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.
Члан 9.
Ученици могу бити награђени:
1.
књигама,
2.
жицама за инструмент, струнирањем гудала, репарацијом инструмента и другом
опремом за инструмент
3.
учешћем на мастеркласу ( курсу)
4.
излетима, наменским посетама
5.
новчаним и другим наградама
Члан 10.
Награде ученицима обезбеђују и уручују:
1.
директор школе
2.
спонзори и донатори Школе

Члан 11.
Најбољи завршни испит из главног предмета – инструмента
Ученик чија је реализација завршног испита из главног предмета – инструмента по
мишљењу Комисије најуспешнија, проглашава се учеником са најбољим завршним испитом
из главног предмета – инструмента .
Комисију чине наставници инструменталне наставе, камерне музике, корепетитори Школе
за музичке таленте и професори са ФМУ , Београд.
Право одлучивања имају наставници који су одслушали све завршне испите из главног
предмета-инструмента.
Чланови комисије се изјашњавају тајним гласањем. Уколико је предложено два и више
ученика, одлуку ће Комисија донети тајним гласањем.
Одлуку Комисије верификује наставничко веће Школе.
Члан 12.
Услови за кандидата за Ученика генерације
Похвала „ Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда на крају наставне
године , под условом да је ученик:
1.
постигао општи одличан успех на општеобразовној и музичкој настави , од првог
до десетог разреда и да је имао примерно владање
2.
да се у току школовања истицао кроз учешће :
а)
на концертима на којима се представљала Школа , у својству солисте, члана
камерног ансамбла и члана оркестра
б)
и освојеним наградама и признањима на такмичењима домаћег и међународног
карактера.
3.
да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању
односа другарства и поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива
поверење међу својим друговима
4.
да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима,
васпитачима, стручном сараднику и другим запосленима у Школи, као и према родитељима
других ученика
Члан 13.
Бодовање кандидата за избор Ученика генерације се врши по следећим правилима:
1. а) Просек оцена на крају свих разреда - за сваки разред по максимално 25 бодова ( успех
на крају разреда се множи бројем 5)
б) Владање - неоправдани изостанци :
- од 1 до 5 неоправданих изостанака по години – 2 бода се одузима од укупнопг броја
бодова које је ученик добио на основу успеха
- од 6 до 10 неоправданих изостанака по години – 4 бода се одузима од укупнопг броја
бодова које је ученик добио на основу успеха
- од 11 до 15 неоправданих изостанака по години – 6 бодова се одузима од укупнопг броја
бодова које је ученик добио на основу успеха
- ученик са 16 и више неоправданих изостанака губи право да буде кандидат за Ученика
генерације.

2.

а) Јавни наступи и концерти:
- 10 бодова – ученик узима учешће у камерним ансамблима и оркестрима Школе.
- 25 бодова – ученик се истиче као солиста на наступима у земљи и иностранству.
Мишљење о ангажовању ученика ( кандидата) даје Стручно веће за инструменталну
наставу.
б) Такмичења:
Назив такмичења

Р.б. награде
1. награда
У иностранству
2. награда
3. награда
Остале награде
Републичко
1. награда
такмичење
2. награда
( Република Србија) 3. награда
„Коњовић“
1. награда
( Република Србија) 2. награда
3. награда
Гудачи у Нишу
1. награда
2. награда
3. награда
Остала такмичења и 1. награда
фестивали
2. награда
3. награда

Број бодова
16
14
12
10
12
10
8
12
10
8
10
8
6
6
4
2

3.
Однос према другим ученицима, развијање односа другарства и поверења,
отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима.
а)
10 бодова – ученик се делимично истиче у пружању помоћи, развијању односа
поверења, искрености и отворености према другим ученицима,
б)
25 бодова – ученик се у потпуности истиче у пружању помоћи, развијању односа
поверења, искрености и отворености према другим ученицима,
У обзир се узима понашање ученика током целокупног школовања а на основу мишљења
Педагошког већа.
4.
Однос према наставницима - правилан и коректан однос према наставницима,
васпитачима, стручном сараднику и другим запосленима у Школи, као и према родитељима
других ученика
а) 10 бодова – ученик делимично развија правилан и коректан однос ( култура понашања и
опхођења) према наставницима, васпитачима, стручном сараднику и другим запосленима у
Школи, као и према родитељима других ученика
б)
25 бодова – ученик у потпуности развија правилан и коректан однос ( култура
понашања и опхођења) према наставницима, васпитачима, стручном сараднику и другим
запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика
У обзир се узима понашање ученика током целокупног школовања а на основу мишљења
Наставничког већа.
Члан 14.
Бодовање на основу члана 13. врши Комисија коју чине:

1.
представник васпитача , а на предлог Педагошког већа
2.
представник наставника општеобразоне наставе, а на предлог стручних већа
општеобразовне наставе
3.
представник музичке наставе а на предлог стручних већа музичке наставе
4.
представник Ученичког парламента, а на предлог Ученичког парламента
Комисија се бира за сваку школску годину. На основу бодовања, Комисија даје предлог за
избор Ученика генерације а наставничко веће верификује.
Члан 15.
Ученик који је по оцени Комисије сакупио највише бодова у складу са чл.13.
Правилника, проглашава се Учеником генерације.

. овог

Члан 16.
Комисија ради ако је присутна већина од укупног броја чланова Комисије.
Члан 17.
Уколико Комисија установи да два или више ученика имају једнак број бодова, одлуку о
Ученику генерације доноси наставничко веће тајним гласањем.
Члан 18.
Приговор на одлуке Комисије појединци упућују у року од три дана од дана објављивања,
наставничком већу школе.
Члан 19.
Одељенски старешина је дужан да на првом и последњем родитељском састанку завршног
разреда обавести родитеље о критеријумима проглашења Ученика генерације
Члан 20.
Похвала „ Ученик генерације“ израђује се на посебном обрасцу који потписује директор
Школе и јавно се саопштава пред ученицима и органима Школе.
Ученик генерације добија и новчану награду у износу од 10 000 РСД до 20 000 РСД, у
складу са финансијским могућностима Школе.
Члан 21.
Диплома „ Вук Караџић“
Диплома „ Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан општи успех у учењу и владању.
Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику за изузетан успех
из општеобразовног предмета или из наставне области, односно, стручних предмета.
Члан 22.
Диплома „ Вук Караџић“ додељује се ученику Школе за музичке таленте ако почев од 5.
разреда до краја школовања постиигне одличан успех из свих предмета прописаних
наставним планом и програмом, из матурског испита и из владања.

Члан 23.
Диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, која обухвата
стручне предмете ако је изучавана најмање две школске године додељује се ученику који:
1)
постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области, односно,
стручних предмета и практичне наставе на крају сваке школске године;
2)
освоји прво место на такмичењу икз одређеног предмета или наставне области , ако:
1)
испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет или наставну
област, стручне предмете и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него
што је предвидјено наставним планом и програмом, ако се за њих не организује републичко
такмичење
2)
постигне најмање врлодобар општи успех у свим разредима
3)
постигне примерен успех из владања у свим разредима.
Члан 24.
Поступак за доделу дипломе „ Вук Караџић“ и диплома за изузетан успех из појединог
предмета или наставне области, покреће одељенско веће.
Предлог одељенског већа разматра наставничко веће, утврђује да ли предложени ученици
испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси одлуку који ученици
добијају диплому „ Вук Караџић“.
Дипломе се додељују јавно.
Члан 25.
Диплома „ Вук Караџић“ и диплома за поједине предмете и наставне области издају се на
обрасцима бр.1,2 и 3. који су у облику табака величине 21 x 29 цм..
Члан 26.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о похваљивању и
награђивању ученика Школе за музичке таленте у Ћуприји број 01-1329 од 27.6.2015.год.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
___________________________________
Саша Ђорђевић

Правилник је објављен на огласној табли дана______________год.
Секретар
________________________
Мирјана Паунковић, дипл. правник

