
На основу чл. 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,27/18 и 10/19) и члана 198. Статута 

Основне школе ''Свети Сава'' у Баточини бр:02-108 од 05.02.2018. године (у даљем 

тексту: Школа), Школски одбор Школе на седници одржаној 25.12.2019. године, донео 

је 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА  И 

НАСТАВНИКА И НАЧИН УТВРЂИВАЊА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Oсновне школе ''Свети Сава'' у Баточини'' 

 

Члан 1. 

 

 

После члана 25. додаје се члан 25 а који гласи: 

 

'' Критеријуми за доделу Светосавске награде, запосленима, на нивоу школе су:  

 

 

1. Изузетно залагање и значајна постигнућа у раду са децом  

(такмичења, ваннаставне активности, Завршни испит) 

 

а) Такмичења 

 

Пласман ученика и учешће на највишем могућем рангу ученика 

Општинско          Окружно      /         Републичко         Међународно 

1.м.  3                          5                               10                          20 

2.м.  2                          4                                 8                          16 

3.м.  1                          3                                 6                          12 

                                                                 учешће 2             учешће  4 

б) Држање функционалне додатне наставе, секција и ваннаставним 

активностима  која резултирају успесима на такмичењима и смотрама 3  бода 

 

в) Завршни испит- Корелација оцене и броја поена на Завршном испиту у односу 

на републички просек 

Корелација оцене и броја поена 2 бода 

Број поена у односу на републички просек  

• број поена на нивоу  републичког просека 3 бода 

• број поена изнад републичког просека 5 бодова 

•  

 



2. Учествовање у развијању и јавном представљању примера 

добре праксе... 

Угледни час 2  бода 

Угледни час 4 бода (на којима се јасно види изузетна ангажованост ученика, однос 

према ученицима, подстицајна атмосфера на часу, али и иновативне методе и примена 

ИКТ-а  

и који се може пријавити на конкурс нпр. „Дајем глас за угледни час“, „Дигитални час'') 

 

3. Допринос унапређивању квалитета рада установе  

 

a) Учешће у еTwinning пројектима 

Учешће  3 бода 

Национална ознака квалитета 5 бодова 

Европска ознака квалитета 7 бодова 

б) Пројекти   

 учешће са ученицима у пројектима на националном нивоу 2 

награде на пројектима 4 бода 

в) Учешће на конкурсима, расписаним од стране МПНТР, друштава и 

институција 2 бода,  

пласман 4 бода 

 

4. Однос према раду 

 

- квалитет рада ( континуирано праћење напредовања ученика) 2 

- вођење администрације (администрација уредна, јасна и континуирана) 2 бода 

- однос према ученицима (позитиван однос, отвореност за проблеме ученика, успешно 

решавање различитих педагошких ситуација) 2 бода 

- сарадња са колегама (спремност на помоћ и сарадњу)  2 бода 

- сарадња са другими нституцијама (упућен у различите образовно – васпитне 

манифестације и сл. и професионално преноси значајне информације о томе са циљем 

да ученике упознамо и укључимо у сарадњу са другим институцијама) 2 бода 

 

    5. Објављене књиге, чланци, рецензије, уџбеници (са посебним акцентом 

на дела која доприносе даљем развоју образовно – васпитног рада) 

- аутор уџбеника – 7 бодова, 

 
- сарадник на изради уџбеника – илустратор – 5 бодова, 

- аутор приручника – 5 бодова 

- рецензент – 4 бода; 

- објављен рад из струке у стручној домаћој или страној литератури – по 3 бода. 

- објављен чланак 2 бода 



 

6.Учешће у хуманитарним акцијама (посебна залагања за успешну 

реализацију акција и одзив што већег броја ученика, запослених, чланова ...) 2 бода 

 

 
7.Стручно усавршавање – Према Правилнику о стручном 

усавршавању у школи....  

 

-  стручно усавршавање у установи (2 бода)  

-  стручно усавршавање изван установе (2 бода) 

-  предавач на неакредитованом семинару, трибини и стручном скупу на регионалном 

или националном нивоу (3 бода) 

-  предавач на акредитованом семинару, трибини и стручном скупу (5 бодова) 

 

 

8.Маркетинг и промоција школе: 

На локалном            /    републичком    /   међународном нивоу 

          2                                  3                               5 

(промовисање рада и резултата школе, иновираних модела наставе и употреба 

савремених наставних средстава, професионално организовани спортски догађаји и 

манифестације, јавни часови, приредбе...) 

 

9.Вођење предметних, одељенских и ученичких блогова (2 бода)  
 

 
Комисију за утврђивање горе наведених критеријума за добијање Светосавске награде 

чине: 

 

- представник наставника разредне наставе  

- представник наставника предметне наставе  

- представник стручне службе  

- представник Савета родитеља  

- представник Школског одбора  

За критеријуме  3. Допринос унапређивању квалитета рада установе и 5. Објављене 

књиге, чланци, рецензије, уџбеници, ове године (2020.) рачунаће се постигнути 

резултати од почетка рада у установи. А за сваку следећу годину за све критеријуме (1-

8), рачуна се само претходна година. 

 

 

 



 

 

 

 

Члан 2. 

 

 

Измене и допуне Правилника о спрвођењу испита у  ОШ ''Свети Сава'' у Баточини, 

број:02-1132 од 25.12.2019. године ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Школе. 

 

 

 

Председник Школског одбора 

__________________________ 

                                                                                             Небојша Милосављевић 

 

 

 

Измене и допуне Правилника су заведене под деловодним бројем: 02-1132, од 

25.12.2019. године, и објављене  на огласној табли Школе дана 26.12.2019. године, а 

ступио је на снагу дана 03.01.2020. године. 

 

 

 

                                                                                                      Секретар Школе 

_____________________ 

                Јасмина Ђорђевић 

  



 

 


