
На основу Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени 

гласник” РС, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 21/15) Школски одбор МШ“Коста 

Манојловић“ на седници дана--------- донео је  

ПРАВИЛНИК 

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“ СМЕДЕРЕВО 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се врсте похвала и награда ученика Музичке школе 

„Коста Манојловић“ Смедерево,  као и услови и начин њиховог додељивања. 

Члан 2. 

Похвале и награде додељују се ученицима који се истичу укупним успехом у учењу 

и владању, који остварују изузетан успех у савладавању појединих наставних 

предмета, односно наставних области као и за успешно учешће у ваннаставним 

активностима.  

ПОХВАЛЕ 

Члан 3. 

Похвале могу бити: 

- за одличан општи успех и примерно владање 

- за постигнут изузетан успех у савлађивању појединих наставних предмета, 

односно наставних области 

- освојено прво, друго, треће место и похвала на такмичењима (општинском, 

окружном, републичком, међународном) 

- похвала „Ученик генерације“ 

- похвала „Најбољи ученик одсека” 

- друге похвале по одлуци стручних органа школе 

Члан 4. 

Похвале могу бити писане и усмене 

Похвале се саопштавају јавно пред одељењем и органима школе. 

Члан 5. 

Похвале , на предлог одељенског старешине, а по прибављеном мишљењу 

одељенског већа, додељује наставничко веће школе. 



Члан 6. 

Образложен предлог за доделу похвaлa подноси одељенски старешина на 

наставничком већу које се одржава на крају четвртог тромесечја . 

Одељенски старешина је дужан да прикупи податке о успеху и владању, учешћу и 

освојеним наградама на такмичењима, концертним активностима, ваннаставним 

активностима потенцијалних кандидата . 

Потребне податке одељенски стрешина документује одговарајућим писаним 

доказима (дипломе, похвале, програм и најава концерата и др. ).  

Члан 7. 

Након седнице наставничког већа предлог за доделу похвале се подноси 

директору школе који именује трочлану комисију чији је задатак да провери 

податке о успеху и владању ученика и оствареним резултатима на такмичењима и 

донесе коначну одлуку. 

За чланове комисије не могу бити именовани наставници који предају ученицима 

кандидатима за доделу похвале. 

Члан 8. 

 Похвала „ Ученик генерације“ 

додељује се једном ученику завршног разреда школе на крају наставне године под 

следећим условима: 

- да је током читавог трајања школовања редован ученик ове школе 

- да је постигао одличан успех од првог до завршног разреда и примерно 

владање 

- да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима 

- да је у току школовања освајао награде и дипломе на такмичењима 

- да је у току школовања имао коректан однос према наставницима, 

стручним сарадницима и другим запосленима у Школи 

- да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, 

развијању толерантног односа и односа поверења међу ученицима 

- да је учествовао у раду различитих музичких формација које доприносе 

афирмацији музике и културној понуди града (КУД-ови, градски хор ) као и 

других организација на нивоу локалне заједнице .  

Члан 9. 

Рангирање ученика, потенцијалних кандидата за похвалу „ Ученик генерације“ 

обавља се на следећи начин : 

1. успех у учењу и владању: 



- по разреду завршеном са просечном оценом 5,00...................................................12 

бодова. 

- по разреду завршеном са просечном оценом од 4,50 до 4,99.............................8 

бодова. 

- матурски испит са просечном оценом 5,00............................................................12 

бодова. 

- изостанци ученика: ученик који конкурише за ученика генерације, уколико 

има више од 15 неоправданих изостанака за све време школовања, за сваки 

неоправдани преко петнаестог одузима му се по 0,5 бодова. Ученик који за 

четири године нема ниједан неоправдани изостанак добија 5 бодова. 

Ваннаставне активности (рад у оквиру одељенске заједнице и ученичког 

парламента, одржани концерт, јавни наступ ... ) – вреднује се по 0,5 бодова за рад у 

свакој секцији, концерту или јавном наступу . 

2. За освојене награде или похвале на такмичењима ученику се 

додељује следећи број бодова: 

1. такмичења 1. ранга 

- специјална награда .................................................................. 3 бода 

- прва награда .................................................................................2,5 бодова 

- друга награда ...............................................................................2 бода 

- трећа награда ...............................................................................1,5 бодова 

- похвала ............................................................................................1 бод 

2. такмичења 2. ранга 

- специјална награда ....................................................................2,5 бодова 

- прва награда ..................................................................................2 бода 

- друга награда ................................................................................1,5 бодова 

- трећа награда ................................................................................1 бод 

- похвала ............................................................................................0,5 бодова 

3. такмичења 3.ранга 

- специјална награда .....................................................................2 бода 

- прва награда ..................................................................................1,5 бодова 

- друга награда ................................................................................1 бод 



- трећа награда ................................................................................0,5 бодова 

4. такмичења 4. ранга ( сва остала такмичења која нису категорисана) 

специјална награда ........................................................................1 бод 

прва награда ......................................................................................0,75 бодова 

друга награда ....................................................................................0,50 бодова 

трећа награда ....................................................................................0,25 бодова 

Ранг појединог такмичења утврђује се на основу рангирања музичких такмичења 

у земљи и иностранству из области музичке и балетске уметности утврђеног од 

стране Заједнице музичких и балетских школа Србије и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

Ученика генерације може предложити одељенски старешина, одељенска 

заједница ученика, ученик самоиницијативно и наставничко веће (у даљем тексту 

предлагач). 

Члан 10 

Предлагач након завршених матурских испита доставља предлог и комплетну 

документацију (сва документа којима се доказује да ученик испуњава наведене 

услове - сведочанства о завршеним разредима средње школе, дипломе са 

такмичења, извештај наставника о броју одржаних концерата и јавних наступа, 

извештај педагога у учешћу у раду ученичког парламента, извештај разредног 

старешине о учешћу у раду одељенске заједнице и сл.) комисији за обраду 

предлога (у даљем тексту комисија). 

Комисију из претходног става овог члана чине: 

- Директор школе 

- Помоћник директора 

- Педагог школе 

- Два члана која предлаже педагошки колегијум. 

Члан 11. 

Одлуку о избору ученика генерације доноси наставничко веће на седници 

наставничког већа завршног разреда, на основу утврђених бодова.  

Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност има ученик 

који има већи број бодова за успех у учењу. 

Уколико и по овом основу имају једнак број бодова, предност има онај ученик који 

има већи број бодова са такмичења. 



Уколико и по овом ставу ученици имају једнак број бодова, о предлогу за ученика 

генерације одлучује комисија гласањем. 

Ученику се додељује диплома ученика генерације. 

Члан 12. 

Похвала „Најбољи ученик одсека“ додељује се ученику теоретског односно 

вокално-инструменталног одсека који је током школовања остварио најбољи 

успех и примерно владање. 

Члан 13. 

Похвале се израђују на посебном обрасцу који потписује директор школе и јавно 

се саопштавају пред ученицима и органима школе.  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе. 

 

____________________________ 

Председник школског одбора 

 


