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Na osnovi 6. točke Vzgojnega načrta Osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova (spr. 28. 9. 2018) je 

učiteljski zbor sprejel naslednji  

 

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 

 

 

1. člen 
  

Ta pravilnik ureja podeljevanje pohval, priznanj in nagrad za posebne dosežke učencem OŠ dr. Antona 
Trstenjaka Negova.  
  

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 

 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 učitelj v E-asistentu ali na poseben obrazec, ki ga izroči 

razredniku. Razrednik na podlagi obrazcev zabeleži pohvale v E-asistentu in v poročilu za ocenjevalno 

obdobje.  

  

Pisne pohvale  

Pisne pohvale podeljuje razrednik učencem za pomembnejše dosežke pri določeni dejavnosti ob koncu 

šolskega leta. 

Pisne pohvale se podeljujejo za: 

 uspešnost na učnem področju; 

 za pomoč sošolcem in učencem na različnih področjih; 

 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih 

dejavnostih šole; 
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 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.   

 

Med šolskim letom se dosežki učencev objavljajo v objavah po šolskem radiu in na spletnih straneh 

šole.  Na koncu šolskega leta se dosežki zberejo v Brošuri dosežkov in projektov OŠ dr. A. Trstenjaka 

Negova. 

 

5. člen 

PRIZNANJA 

 

Priznanja se podeljujejo ob koncu šolskega leta in ob zaključku šolanja.  

Priznanja podeljuje učencem ravnateljica šole, na predlog razrednikov in mentorjev dejavnosti, za delo 

oziroma dosežke, ki so pomembni za celotno šolo ali znatno prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti.  

 
Priznanja ob koncu šolskega leta se podeljujejo učencem: 

− katerih povprečna ocena zaključnih ocen pri vseh predmetih v vsakem razredu v 2. VIO je 4,7 

ali več in v 3. VIO 4,5 ali več,   

− ki so dosegli 1., 2. ali 3. mesto oz. srebrno ali zlato priznanje ali plaketo na državnih športnih, 

tekmovanjih iz znanja in drugih tekmovanjih na regijski ali državni ravni,   

− iz drugih razlogov, ki jih predlaga učiteljski zbor ali ravnatelj z utemeljitvijo.   

  

Drugi razlogi so:  

− 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,  

− dolgotrajno nudenje učne pomoči sošolcem ali drugim učencem; 

− večletno branje za bralno značko in sodelovanje pri pevskem zboru; 

− druge dosežke, ki jih ravnateljica, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot 

primerne za razlog podelitve priznanja. 
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6. člen 

POSEBNA PRIZNANJA 

 

TRSTENJAKOVO PRIZNANJE - ODLIČEN UČENEC  ŠOLE 

Trstenjakovo priznanje Odličen učenec šole prejme učenec ob koncu šolanja, v kolikor ima v 8. in 9. 

razredu povprečno oceno zaključenih predmetov najmanj 4,70 ALI je dosegel izjemni dosežek (zlato 

priznanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju) IN ima spoštljiv odnos do vseh ljudi na šoli ter 

se je aktivno vključeval v različna področja dejavnosti šole (na umetnostnem, kulturnem, športnem ali 

tehničnem področju). 

 

Učiteljski zbor potrdi kandidata na osnovi pisnega predloga razrednika devetega razreda. Trstenjakovo 

priznanje za odličnega učenca podeli ravnateljica ob koncu šolanja. Učenca se vpiše v Trstenjakovo 

knjigo odličnih učencev s fotografijo učenca ter zapisom utemeljitve, s katero si je učenec prislužil ta 

naziv. 

 

POSEBNO PRIZNANJE ZA DEVETOŠOLCE 

 Je »sprejem pri županu občine«, ki se ga udeležijo učenci z odličnimi učnimi in drugimi dosežki, ki so 

pripomogli hkrati k promociji kraja in občine. Te učence predlaga razrednik devetega razreda in zanje 

napiše  utemeljitve. Potrdi jih učiteljski zbor. 

 

7. člen 

NAGRADE 

 

Nagrade se podeljujejo ob koncu šolskega leta za posebej uspešno izvedene dejavnosti na vzgojnih in 

učnih področjih, za sodelovanje v projektih, na raznih srečanjih in prireditvah in za dosežke, ki so 

pomembni za celotno šolo ali prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti.  

Nagrado lahko dobi posameznik, skupina učencev ali oddelčna skupnost. Nagrade predlagajo: člani 

oddelčne skupnosti učencev, razrednik, šolska svetovalna služba, člani učiteljskega zbora, ravnateljica.   

 

Nagrade se lahko podeljujejo učencem v obliki: 

 pripomočkov, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih (npr. šolski 

pripomočki, didaktični material), 

 knjižnih nagrad, 

 kino predstav ali 

 nagradne ekskurzije. 

 

8. 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, 

so objavljena v Brošuri dosežkov in projektov in na spletnih straneh šole.  
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9. člen 
  

Pritožbe oziroma predloge, na osnovi dokazil, ki niso zajeti v pravilniku, rešuje posebna komisija, ki jo 
določi ravnateljica šole.  

 

10. člen 

Pravila šolskega reda in njeni popravki začnejo veljati po sprejetju na Svetu zavoda. Z njimi se seznanijo 

vsi zaposleni delavci, učenci šole in njihovi starši. 

 

Negova, 28. 9. 2018 

 

Št. delovodnika: 007-1/2018/6 

 

 

 

Predsednik Sveta zavoda      Ravnateljica  

Matej Kraner       mag. Slavica Trstenjak 


