Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
Bogomira Magajne 4, 6215 Divača, tel: 05 7318800, E-mail: o-bmdivaca.po@guest.arnes.si

V skladu s Pravilnikom o pravicah in dolţnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list R
Slovenije št. 75/2004 z dne 14.7.2004) ravnateljica Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne
Divača sprejme

Pravila o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem
1. člen
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli in izven nje prejmejo
pohvale, priznanja in nagrade.
2. člen
Predlagatelji so: oddelčne skupnosti, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji
dejavnosti, ravnatelj in starši.
3. člen
Pohvale so lahko ustne ali pisne. Ustno so učenci pohvaljeni za prizadevnost pri enkratni ali
kratkotrajni aktivnosti, pisno pa za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. Pisne pohvale
podeljuje razrednik za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje učenca in
mentorji za prizadevno delo pri interesnih in drugih dejavnostih.
4. člen
Pisne pohvale se podeljujejo za dejavnosti v skladu z 19. členom pravilnika.
5. člen
Razredniki podelijo priznanja za doseţen odličen uspeh ob zaključku šolskega leta, ravnatelj
pa posebno priznanje ob zaključku 9. razreda za doseţen odličen uspeh v vseh letih šolanja od
4. do 9. razreda.
6. člen
Priznanja učiteljskega zbora šole podeljuje ravnatelj šole na predlog članov učiteljskega zbora
po sprejetem sklepu učiteljskega zbora za delo oziroma doseţek, ki je pomemben za celotno
šolo in sicer za:
- za večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,
- večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih dejavnostih,
projektih šole in drugih dejavnostih,
- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole.
Pri vrednotenju rezultatov pri šolskem delu upoštevamo naslednja merila:
- priznanja na tekmovanjih v znanju:
a) bronasto priznanje ali uvrstitev na področno tekmovanje
b) srebrno priznanje
c) zlato priznanje
d) mednarodno priznanje

2 točki
4 točke
6 točke
7 točke

-

-

doseţena priznanja na natečajih
a) na regijskem nivoju
b) na drţavnem nivoju
c) na mednarodnem nivoju

3 točke
4 točke
5 točke

doseţen odličen uspeh od 4. do 9. razreda, kjer se za vsako uradno leto upošteva 1
točko (maksimalno 6 točk)

Pri vrednotenju rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih vrednotimo devet-letno branje
za Bralno značko s 3 točkami, ostale pohvale, doseţene v 3. triletju pa z 0,5 točke.
7. člen
Priznanje občine Divača podeljuje ţupan učencu ob zaključku šolanja na predlog članov
učiteljskega zbora po sprejetem sklepu učiteljskega zbora za delo oziroma doseţek, ki znatno
prispeva k ugledu šole in občine v širši javnosti. Ţupan podeli priznanje na slavnosten način
na valeti devetošolcev.
Pri vrednotenju prispevka učenca k ugledu šole in občine v širši javnosti se poleg meril iz 6.
člena upošteva še priznanja na tekmovanjih na glasbenem, baletnem, likovnem, literarnem,
športnem in drugih področjih:
a) na regijskem nivoju
4 točke
b) na drţavnem nivoju
6 točk
c) na mednarodnem nivoju
7 točk
Pri vrednotenju skupinskih doseţkov se posamezniku prizna eno tretjino točk po zgornjih
merilih.
8. člen
Pri izrekanju priznanj upoštevamo tudi human odnos do sošolcev, delavcev šole in primeren
odnos do šolske imovine.
9. člen
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca
določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oz. mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali
likovna dela.
10. člen
Šola vodi evidenco o podeljenih pohvalah, priznanjih in nagradah v svoji dokumentaciji.
Priznanja, ki jih podeljuje ravnatelj in ţupan ter srebrna in zlata priznanja o doseţenih
tekmovalnih doseţkih na pa so evidentirana tudi v letnem poročilu in šolski kroniki.
11. člen
Pravilnik sprejme ravnateljica po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru.

12. člen
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu.

Ravnateljica
Damijana Gustinčič, prof., spec.

Divača, 4. 6. 2007

