OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA – JAGRA
MAREZIGE

PRAVILA O NAGRAJEVANJU UČENCEV
OSNOVNE ŠOLE IVANA BABIČA –
JAGRA MAREZIGE

Marezige, januar 2022

Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) ter v skladu s 4. točko Pravil šolskega
reda OŠ Ivana Babiča – Jagra Marezige je svet zavoda dne 13. 1. 2022 sprejel

PRAVILA O NAGRAJEVANJU UČENCEV OSNOVNE ŠOLE IVANA
BABIČA – JAGRA MAREZIGE

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravila urejajo način podeljevanja pohval, priznanj in nagrad učencem in učenkam Osnovne šole
Ivana Babiča – Jagra Marezige.
2. člen
Učenci lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo:




POHVALO RAZREDNIKA,
PRIZNANJE RAVNATELJA,
PRIZNANJE RAVNATELJA Z NAGRADO.
3. člen

Pohvalo, priznanje, nagrado lahko predlaga:






učitelj,
razrednik,
mentor dejavnosti,
drugi strokovni delavci
ravnatelj.

2. POHVALA RAZREDNIKA

4. člen
Pohvala razrednika je lahko ustna ali pisna.
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USTNA POHVALA
Učenec/ka je lahko ustno pohvaljen, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni
aktivnosti. Ustno pohvalo izreče učitelj, razrednik, mentor dejavnosti, drugi strokovni delavec ali
ravnatelj javno v oddelku. Izrečeno ustno pohvalo učencu zabeleži razrednik v poročilo ob zaključku
ocenjevalnega obdobja.
PISNA POHVALA
Pisno pohvalo lahko predlaga razrednik, mentor dejavnosti, učitelj, drugi strokovni delavec. Potrdi jo
oddelčni učiteljski zbor z večino vseh glasov.
Pisna pohvala se lahko podeli za:
 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih
dejavnostih šole,
 odlične učne rezultate in pozitiven odnos do šolskega dela,
 pomoč sošolcem na različnih področjih,
 nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
 pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku,
 izredno spoštljiv odnos do učencev in delavcev šole,
 bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom,
 aktivno sodelovanje pri izvedbi različnih dejavnosti in prireditev pomembnih za delo šole,
 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih (prva tri mesta na najmanj dveh šolskih
tekmovanjih),
 iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za izrek pohvale.
Podrobnejši kriteriji in merila za podelitev pohval razrednika so priloga teh pravil.
Pisno pohvalo podeli razrednik ob podelitvi spričeval na predpisanem obrazcu. Podpiše jo razrednik.

3. PRIZNANJE RAVNATELJA
5. člen

Priznanje se podeli učencem ali skupini učencev, ki so bili s svojim delom uspešni in so izdatno
prispevali k boljšemu počutju in delu na šoli ter ugledu šole v širši skupnosti. Podeli se javno ob koncu
šolskega leta na zaključni prireditvi.
Priznanje ravnatelja se lahko podeli za:
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prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,
doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev,
prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu,
uspešno vodenje aktivnosti v šoli (prostovoljstvo, pomoč učencem …)
iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za priznanje.

Podrobnejši kriteriji in merila za podelitev priznanj ravnatelja so priloga teh pravil.
Priznanje lahko predlaga razrednik, mentor dejavnosti, učitelj, drugi strokovni delavec na predpisanem
obrazcu ter predlog utemelji. Potrdi jo oddelčni učiteljski zbor z večino vseh glasov.

4. PRIZNANJE RAVNATELJA Z NAGRADO
6. člen
Priznanje se podeli učencem, ki so s svojim uspešnim delom dosegli priznanja na tekmovanjih, vidne
dosežke pri drugih dejavnostih v okviru šole ali za druge izjemne oblike prostovoljnega dela s
sovrstniki.
Priznanje šole z nagrado se lahko podeli tudi učencem nižjih razredov za izjemne dosežke na državnem
ali mednarodnem nivoju.
Nagrada MODRO PERO
Nagrado Modro pero podeli ravnatelj učencu 9. Za vzorno obnašanje v času šolanja. Pri tem se
predvsem upošteva: marljivost, delavnost, spoštljivost, kolegialnost, solidarnost, pomoč učencem,
prostovoljno delo…
Podrobnejši kriteriji in merila za podelitev priznanj z nagrado ravnatelja so priloga teh pravil.
Priznanje z nagrado lahko predlaga razrednik, mentor dejavnosti, učitelj, drugi strokovni delavec na
predpisanem obrazcu ter predlog utemelji. Potrdi jo oddelčni učiteljski zbor z večino vseh glasov. Podeli
se javno ob koncu šolskega leta na zaključni prireditvi.

5. VPIS V ZLATO KNJIGO
7. člen

V Zlato knjigo se vpiše učenec ob koncu 9. razreda, ki je več let dosegal odlične rezultate pri šolskem
delu, vidne dosežke na področju tekmovanj iz znanja oz. športa, vidne dosežke pri drugih dejavnostih v
okviru šole ter ki je izdatno prispeval k ugledu šole v širši skupnosti.
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6. KOMISIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
8.člen

Pisne predloge za priznanja zbere komisija za podeljevanje priznanj najkasneje do 15. 5.
Komisija pregleda prispele predloge z utemeljitvami, poda mnenje ter jih posreduje učiteljskemu zboru.
Učiteljski zbor potrdi predlog z večino vseh glasov.

7. POHVALE MESTNE OBČINE KOPER
9. člen
Pohvale MOK se podeljujejo v skladu s kriteriji, ki jih določi MOK.
Praviloma je lahko predlagan učenec, ki ima od 3. do 9. razreda povprečno zaključno oceno vseh
obveznih predmetov najmanj 4,5 in je vzoren učenec.
10. člen
Vsak predlog mora biti pisno obrazložen. Pisno predloge odda razrednik skupini za podeljevanje
priznanj najkasneje do 15. 5. tekočega šolskega leta.
11. člen
Pravila o nagrajevanju učencev Osnovne šole Ivana Babiča – Jagra Marezige je potrdil svet zavoda na
seji dne 13. 1. 2022 veljati začnejo s 14. 1. 2022, uporabljati pa se začnejo 1. 9. 2022.

Predsednica sveta zavoda
Tatjana Dominić Radivojević
Štev. delov.: 60302 – 18/2022
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KRITERIJI IN MERILA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN NAGRAD
OSNOVNE ŠOLE IVANA BABIČA – JAGRA - MAREZIGE
1. Učenec, ki je predlagan za podelitev priznanj in nagrad mora dosledno upoštevati pravila
šolskega reda ter hišnega reda, imeti pozitiven odnos do šolskega dela ter spoštljiv odnos do
sošolcev in delavcev šole.
2. Uspešnost učenca se vrednoti po naslednjih kriterijih in merilih:
ŠTEVILO TOČK
ODLIČEN USPEH (povprečna ocena predmetov obveznega
programa najmanj 4,5)
VKLJUČITEV V INTERESNO DEJAVNOST
 vključitev celo šolsko leto
 redno obiskovanje
 aktivno sodelovanje
OPRAVLJENA BRALNA ZNAČKA
OPRAVLJEN DODATNI PROGRAM »ŽIVIM ZDRAVO«
DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH V ZNANJU:
BRONASTO PRIZNANJE
SREBRNO PRIZNANJE
ZLATO PRIZNANJE
DOSEŽKI NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH:
BRONASTO
PRIZNANJE
NA
OBČINSKEM
ALI
PODROČNEM TEKMOVANJU
SRBRNO PRIZNANJE NA OBČINSKEM ALI PODROČNEM
TEKMOVANJU
ZLATO PRIZNANJE NA OBČINSKEM ALI PODROČNEM
TEKMOVANJU
BRONASTO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
ZLATO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
AKTIVNO SODELOVANJE NA PROSLAVAH:
SAMOSTOJNO VODENJE PROSLAVE

ŠTEVILO
DOSEŽENIH
TOČK

2
1
vsaka interesna
dejavnost
1
vsaka bralna
značka
2
1
3
5
1
2
3
2
3
5
2
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INDIVIDUALNI NASTOP ALI NASTOP V IGRICI

UČINKOVITO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI
 dajanje pobud in idej
 pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku
OTROŠKI PARLAMENT:
SODELOVANJE NA OBČINSKEM PARLAMENTU
UDELEŽBA NA DRŽAVNEM PARLAMENTU
PROSTOVOLJSTVO VSAJ 10 UR
 urejanje okolice šole
 pomoč učitelju pri interesni dejavnosti, PB
 pomoč hišniku
 organizacija in izvedba zbiralnih akcij…

vsaka proslava
1
vsaka proslava
2

1
2
2

PISNA POHVALA RAZREDNIKA – NAJMANJ 13 TOČK
PRIZNANJE RAVNATELJA – NAJMANJ 17 TOČK
PRIZNANJE RAVNATELJA Z NAGRADO – NAJMANJ 20 TOČK
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