На основу члана 45. и 46. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гл. РС” 55/2013,
101/2017, 27/2018 – др.закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021), члана 1. Правилника о
дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама („Сл.гласник РС“, бр. 37/93 и
43/15) и члана 68-71 Статута Уметничке школе у Нишу и предлога Наставничког већа,
Школски одбор, на седници одржаној 23.02.2022. године усвојио је

Правилник о додели диплома за изузетан успех,
похваљивању и награђивању ученика
Уметничке школе у Нишу
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 1.
Овим Правилником одређују се услови и начин додељивања диплома за изузетан општи
успех ученика у учењу и владању, изузетан успех у савлађивању садржаја из појединог
наставног предмета односно наставне области и услови и начин додељивања диплома
ученицима школе, као и похвала и награда .
Члан 2.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику за изузетан опошти успех у учењу и
владању.
Диплома „Вук Караџић“ додељује се ученику школе, ако почев од првог разреда до краја
школовања сваке школске године постигне одличан успех из свих предмета прописаних
наставним планом и програмом, из матурског испита и из владања.
Диплома за поједини предмет или наставну област додељује се ученику који:
1. постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне области,односно
стручних предмета на крају сваке школске године;
2.освоји прво место на такмичењу из одређеног предмета или наставне области, или ако:
1)
испољи посебну способност и склоност за одређени наставни предмет,
наставну област или стручне предмете и постигне потпуније и шире познавање
његовог садржаја него што је предвиђено наставним планом и програмом, ако се за
њих не организује републичко такмичење.
2)
постигне најмање врлодобар општи успех у свим разредима; 3) постигне
примеран успех из владања у свим разредима.
Члан 3.
Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета додељује се за следеће
предмете:
српски језик,
страни језик,
историја,
географија,
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додељује се

биологија,
математика,
физика,
хемија,
музичка уметност,
физичко васпитање.
Диплома за изузетан успех из стручних предмета или наставних области
на основу критеријума које утврди Наставничко веће.
Члан 4.

Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ и дипломе за изузетан успех из појединог
предмета, општеобразовбног или стручног, или наставну област покреће Одељењско веће.
Предлог Одељењског већа за доделу дипломе из став 1. овог члана разматра Наставничко 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, стручне предмете или наставну област.
Члан 5.
Награде и похвале ученицима могу се доделити на крају сваке школске године, или у
виду посебне награде на крају школовања.
Члан 6.
Награде ученику могу бити додељене у виду дипломе или уверења, а у изузетним
случајевима и у новчаном износу.
Награде могу бити:
1.. упуићивање ученика на екскурзију, излет, зимовање, летовање, камп , ликовна
колонијса;
2. посета позоришним, биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и
друго;
3. књиге, спортска опрема, реквизити, школски прибор и слично;
4. изузетно новчана награда;
5.сарадња са привредним предузетницима. 6.
израда успешног рада, реализација идеје.
Члан 7.
Предлог за награду може дати одељењски старешина, предметни професор, Одељењско
веће, организација, привредно друштво, установа, удружење или појединац.
Награде се додељују на основу одлуке Наставничког већа или директора школе.
Награду ученику генерације и награду „Момчило Митић“ додељује Наставничко веће и на
предлог професора стручних предмета и критеријума утврђеним овим Правилником.
Награду „Лукина награда“ додељује Наставничко веће на предлог Ученичког
парламента и професора школе, а на основу спроведене анкете.

2

Члан 8.
Награде могу ученицима додељивати и спонзори, односно донатори.
Члан 9.
Ученици могу као награду добити: а)
спортске реквизите,
б) књиге или бесплатан одлазак на екскурзију.

Члан 10.
Награде се могу додељивати и групи или целом одељењу за постигнуте резултате према
критеријумима који су саставни део овог Правилника.
II КРИТЕРИЈУМИ
Члан 11.
1.
-

Критеријуми за избор ученика генерације:
одличан успех са свим петицама током целог школовања;
изузетни резултати у струци;
награде на конкурсима и такмичењима из календара Министарства просвете;
ангажовање по свим областима (школске и ваншколске активности, изложбе, рад у
Ученичком парламенту, акције и пројекти);
без неоправданих изостанака;
да својим понашањем представља пример, да уважава и поштује професоре школе,
другове као и све запослене.

2.
Награда "Момчило Митић" додељује се за најбољи матурски рад (слику) на одсеку
ликовни техничар, на основу предлога професора стручних предмета на одсеку ликовни
техничар.
3.
-

Критеријуми за најбољег ученика у одељењу:
одличан успех са свим петицама током целог школовања;
изузетни резултати у струци;
награде на конкурсима и такмичењима из календара Министарства просвете;
ангажовање по свим областима (школске и ваншколске активности, изложбе, рад у
Ученичком парламенту, различите акције и пројекти);
без неоправданих изостанака;
да својим понашањем представља пример, да уважава и поштује професоре школе,
другове као и све запослене.

4.

Критеријуми за доделу ''Лукине награде'':
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-

одличан успех;
истицање у струци (одличан успех из свих стручних предмета, похвале професора
струке и награде на конкурсима и такмичењима);
ангажовање по свим областима (школске и ваншколске активности, изложбе, рад у
Ученичком парламенту, различите акције и пројекти);
да својим понашањем представља пример, да уважава и поштује професоре школе,
другове као и све запослене;
добар однос и комуникација са свима, неговање другарства, емпатије, поштовања
различитости...

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
На предлог Наставничког већа овај Правилник усваја Школски одбор.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.
За све што није рагулисано овим Правилником, примењиваће се Закон и Правилник о
дипломамам за изузетан успех ученика у средњим школама.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
школе.

Дел.бр. 06-85-4-7
Петар Петровић ср

Председник Школског одбора Датум 23.02.2022. године
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