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PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja podeljevanje pohval, priznanj in nagrad za posebne dosežke učencem OŠ
Miklavž na Dravskem polju.
VRSTE POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ
2. člen
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale,
priznanja in nagrade za posebne dosežke.
3. člen
Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev lahko predlagajo:
− razrednik,
− drugi strokovni delavci šole,
− mentorji dejavnosti,
− ravnateljica,
− oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole.
4. člen
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Ustne pohvale
Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni
aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni. Ustne pohvale izrekajo: razrednik, mentor posameznih
dejavnosti in učitelji javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo zabeleži razrednik v poročilu za
ocenjevalno obdobje in portfolijo učenca.
Med šolskim letom mentorji objavljajo dosežke učencev po šolskem radiu in na spletnih
straneh šole.
Pisne pohvale
Pisne pohvale podeljujeta razrednik učencem za pomembnejše dosežke pri določeni
dejavnosti ob koncu šolskega leta. Priznanja za dobrega športnika ob koncu šolskega leta
pripravijo športni pedagogi, podelijo pa razredniki. Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo
v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje učenca. Razrednik pripravi pisno
potrdilo o obiskovanju interesnih ali drugih dejavnostih v šoli.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
− uspešnost na učnem področju (posamezni predmet, celotni uspeh),

− za pomoč sošolcem in učencem na različnih področjih,
− prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in
drugih dejavnostih šole,
− doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih
učencev z različnih področij znanja in delovanja,
− posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
− uspešnost na umetniškem in kulturnem področju,
− za aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev in aktivnosti,
pomembnih za delo šole,
− iz drugih razlogov, ki jih ravnateljica, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji
ocenijo kot primerne za razlog ustne ali pisne pohvale.
Pohvala se lahko izreče tudi manj uspešnemu učencu, ki je pri svojem delu dosegel bistveni
napredek.
Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Skupinske pisne pohvale podeljuje
ravnateljica šole.
5. člen
Priznanja in nagrade se podeljujejo ob koncu šolskega leta in ob zaključku šolanja.
Priznanja podeljuje učencem ravnateljica šole za delo oziroma dosežke, ki so pomembni za
celotno šolo ali znatno prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti.
6. člen
Priznanja se podeljujejo za:
− večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in zunajšolskem
delu,
− doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so
organizirana za območje občine, regije in celotne države,
− večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih
dejavnostih, na likovnem, glasbenem in tehničnem področju,
− doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih,
− večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole in šolskem
parlamentu,
− druge dosežke, ki jih ravnateljica, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo
kot primerne za razlog podelitve priznanja.
7. člen
Pri vrednotenju rezultatov upoštevamo naslednja merila:
− udeležba in dosežki na:
a) lokalnem nivoju,
b) regijskem nivoju,
c) državnem nivoju,
d) mednarodnem nivoju.

8. člen
Učenci, ki prejmejo pohvalo ali priznanje, lahko zaradi uspešnega širjenja ugleda šole v
okolju, v katerem živijo, ali v primeru promocije šole izven sedeža šole, dobijo tudi nagrado.
Pohvalo ali priznanje z nagrado za posebne dosežke dobijo učenci:
− katerih povprečna ocena zaključnih ocen pri vseh predmetih v vsakem razredu
zadnjega VIO je 4,5 ali več,
− ki so dosegli 1., 2. ali 3. mesto na športnih in drugih tekmovanjih na regijski ali
državni ravni,
− iz drugih razlogov, ki jih oceni učiteljski zbor z utemeljitvijo.
Vrsto nagrade za posameznega učenca določi razrednik, predlog pa se praviloma poda na
konferenci učiteljskega zbora.
9. člen
Učenci III. VIO so lahko za sodelovanje v projektih, na raznih srečanjih in prireditvah
nagrajeni tudi z nagradno ekskurzijo.
Predlog za tovrstno obliko nagrade poda ravnateljica na konferenci učiteljskega zbora, sklep
pa posreduje Šolskemu skladu OŠ Miklavž na Dravskem polju, iz katerega se taka oblika
nagrade financira.
Ob zaključku šolskega leta se organizira svečano srečanje učencev športnikov z ravnateljico
šole in športnimi pedagogi.
10. člen
Učence 9. razredov – na svečani zaključni prireditvi – za vse dosežke javno pohvalijo
razredniki in ravnateljica.
11. člen
Vsakoletni seznam učencev, ki so prejeli pohvale in priznanja, je sestavni del Šolske kronike
in Zaključnega poročila. Imena učencev, ki so prejeli pohvale in priznanja z nagrado za
posebne dosežke, prebere vodstvo šole po šolskem radiu, objavijo pa se tudi v šolskem glasilu
in na spletnih straneh šole.
12.člen
Pritožbe oziroma predloge, na osnovi dokazil, ki niso zajeti v pravilniku, rešuje posebna
komisija, ki jo določi ravnateljica šole.

