V skladu z vzgojnim načrtom Osnovne šole Olge Meglič je ravnateljica dne 1. 9. 2021 sprejela
naslednji
PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ, NAGRAD UČENCEM OŠ
OLGE MEGLIČ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja pohval, priznanj in nagrad učencem javno vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Olge Meglič Ptuj.

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 lahko učencem ali skupinam učencev predlagajo:
1. razrednik,
2. drugi strokovni delavci šole,
3. mentorji dejavnosti,
4. ravnatelj,
5. oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,
6. učiteljski zbor.
Predlagatelj mora predlog za priznanja oz. nagrade učencem ali skupinam učencev nasloviti v
pisni obliki na komisijo iz 14. člena tega pravilnika.

II. KRITERIJI IN MERILA
POHVALE
4. člen
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Izrekajo jih razrednik, mentor posameznih dejavnosti, učitelji in drugi strokovni delavci šole.

4. a člen
Učenec ali skupina učencev je lahko pohvaljena, kadar se izkaže:
•
•
•
•
•

s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti,
z uspešno opravljeno nalogo,
z enkratno pomočjo sošolcu, učitelju ali drugemu delavcu šole,
z vzornim obnašanjem in izboljšanjem ocen,
z drugimi dosežki, ki jih predlagatelj oceni kot primeren kriterij za pohvalo.

PRIZNANJA IN NAGRADE ŠOLE
5. člen (Priznanje učencu)
Šola lahko učencu podeli priznanje. Priznanja šole se lahko podelijo učencem le za:
• prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku ter interesnih dejavnostih izven
pouka,
• doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih na različnih
področjih znanja,
• posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev
šole,
• vzoren obisk pouka,
• spoštljiv odnos in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
• druge razloge, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot
primerne za priznanje
Priznanje šole je po presoji ravnatelja lahko tudi knjižna nagrada.

6. člen
Učenci, ki prejmejo priznanje šole, so lahko nagrajeni tudi za uspešno širjenje ugleda šole v
okolju, v katerem živijo, ali za promocijo šole izven sedeža šole.
Nagrada šole se praviloma podeli učencu ali skupini učencev v 9. razredu za večletno:
•
•

•

prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in obšolskem delu,
doseganje pomembnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so
organizirana za območje občine, regije ali države (bronasto, srebrno ali zlato priznanje na
državnem tekmovanju),
prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih interesnih
dejavnostih,

•
•
•

doseganje pomembnih rezultatov na športnih področjih, kjer učenci predstavljajo šolo,
večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti,
drugi razlog, ki ga učiteljski zbor oceni kot primernega za podelitev nagrade (npr. za
spoštljiv in human odnos ali nudenje pomoči sošolcem, ki so pomoči potrebni).
7. člen

Obliko nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma
mentorjem. Nagrada šole se podeljuje v obliki knjige, brezplačne strokovne ekskurzije idr.
V primeru organizacije brezplačne strokovne ekskurzije se le-te lahko udeleži predvidoma 40
učencev od 7.–9. razreda. Na ekskurzijo so avtomatsko uvrščeni Naj učenec, Naj športnik, Naj
kulturnik.
8. člen
(Naj učenec)
Nagrado ali priznanje šole za najboljšega učenca se podeljuje v 9. razredu in jo prejme učenec
ali učenka za vsestransko uspešnost, dodatna prizadevanja na različnih področjih življenja.
Pisni predlog pripravi razrednik v sodelovanju z oddelčnim učiteljskim zborom 9. razreda, ki ga
tudi potrdi.
Če sta dva učenca enako vsestransko uspešna, sta lahko na ravni šole izjemoma predlagana
oba. V takem primeru se za naj učenca občine predlaga tistega učenca, ki dosega po Pravilniku
o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem MO Ptuj višje število točk, zbranih z zlatimi
priznanji.
9. člen
(Naj športnik)
Nagrado za najboljšega športnika/športnico šole lahko dobi učenec v 9. razredu, ki:
•
•
•
•
•

se s športom redno ukvarja,
aktivno sodeluje pri urah športa in se športno vede,
se aktivno vključuje v šolska športna tekmovanja (ekipno, posamično),
dosega na tekmovanjih, ki jih organizira Zavod za šport, nadpovprečne rezultate v
določeni športni panogi,
ima aktivno vlogo v klubu, športnem društvu.

Pisni predlog pripravi razrednik v sodelovanju z oddelčnim učiteljskim zborom 9. razreda, ki ga
tudi potrdi.

10. člen
(Naj kulturnik)
Nagrado za najboljšega kulturnika/kulturnico šole lahko dobi učenec v 9. razredu, ki:





aktivno sodeluje pri šolskih in občinskih prireditvah,
aktivno sodeluje na razpisanih likovnih, literarnih ali fotografskih natečajih,
se udeležuje in dosega vidne rezultate na glasbenih, pevskih in plesnih tekmovanjih/
prireditvah,
ima aktivno vlogo v glasbeni šoli z javno veljavnim programom, plesni šoli, pevskem
zboru ali drugih prosvetnih društvih.

Pisni predlog pripravi razrednik v sodelovanju z oddelčnim učiteljskim zborom 9. razreda, ki ga
tudi potrdi.
11. člen
(Vpis v Zlato knjigo šole)
Učenci, ki so vsa leta osnovnega šolanja dosegli vse zaključne ocene odlično oz. so dosegli
povprečje učnega uspeha 4,6 ali več, so predstavljeni v Zlati knjigi Osnovne šole Olge Meglič.
Predstavitev vključuje: ime in priimek učenca, datum in kraj rojstva ter stalno prebivališče.
Vpis v zlato knjigo se opravi na valeti.

III. ODLOČANJE O IZPOLNJEVANJU KRITERIJEV IN MERIL ZA PREJEM PRIZNANJ IN NAGRAD
12. člen
(Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad)
O doseganju meril in izpolnjevanju predlaganih kriterijev za pridobitev priznanja šole, nagrade
šole ter drugih nagrad presodi Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad na osnovi pisnega
predloga oz. poročila razrednika ali drugega predlagatelja.
Komisijo imenuje ravnatelj za obdobje treh let.
IV. NAČIN IN ČAS PODELJEVANJA
13. člen
Pohvale, priznanja in nagrade podeljujejo ravnatelj ali razrednik na slovesen način, praviloma
na prireditvi ob zaključku šolskega leta (učencem od 1.–8. razreda) oz. na valeti (učencem 9.
razreda), določene lahko tudi na drugih posebnih prireditvah.

Ravnatelj podeljuje vse nagrade in priznanja šole učencem 9. razreda na valeti.

V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Vsakoletni seznam učencev, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del zaključnega
poročila šole in del šolske kronike.
15. člen
Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad se lahko vsako leto nadgradi, spremeni in
izpopolni.
16. člen
Pravilnik sprejme ravnatelj šole po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru in skupnosti
učencev.
17. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi na oglasnem mestu osnovne šole, uporabljati pa
se začne v šolskem letu 2021/22.

Ptuj, 1. 9. 2021
Helena Ocvirk,
Ravnateljica

PRILOGA PRAVILNIKA O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD
UČENCEM OŠ OLGE MEGLIČ

Merila za podeljevanje točk za udeležbo na nagradni strokovni ekskurziji iz 7. člena
pravilnika so:

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju

5 točk

Srebrno priznanje na območnem/področnem tekmovanju

10 točk

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju

15 točk

Zlato priznanje na državnem tekmovanju

30 točk

Naslov državnega prvaka

35 točk

