Средно општинско училиште
“Методи Митевски - Брицо”– Делчево

ПРАВИЛНИК ЗА ИСТАКНУВАЊЕ,
ПОФАЛУВАЊЕ И НАГРАДУВАЊЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ

Врз основа на чл. 56 од Закон за средно образование (Сл. Весник на РМ 67/2004) и
чл. 120 од Статутот на СОУ „Методи Митевски – Брицо “ - Делчево, а на име истакнување,
пофалување и наградување на учениците во текот на нивното образование, се предлага:

ПРАВИЛНИК
ЗА ИСТАКНУВАЊЕ, ПОФАЛУВАЊЕ И
НАГРАДУВАЊЕ
I Основни одредби
Член 1
Со цел да се поттикнат учениците да постигнуваат подобри резултати во воспитнообразовната работа и слободните активности, училиштето ги истакнува, пофалува и
наградува учениците кои постигнуваат исклучителни резултати во
• реализацијата на наставните програми
• успешното претставување на училиштето на натпревари и манифестации
• во организација на општествено-корисна работа, хуманитарни и слободни
активности
• други облици на работа дефинирани со Годишната програма за работа на
училиштето
Наградите и пофалбите ги доделуваат надлежните органи на училиштето врз
основа на одредбите од овој Правилник, а во согласност со Законот за средно образование
Член 2
Со овој Правилник се утврдуваат
1. Видовите награди и пофалби
2. Постапката за доделување на награди и пофалби
Член 3
Со пофалбите и наградите се стимулира развојот на позитивните особини кај
учениците, се јакне вербата во сопствените можности и се дава признание за позитивните
успеси во воспитно-образовната дејност.
Училиштето доделува награди и пофалници на
• Поединци
• група ученици, секција или екипа која постигнува особени резултати (прво, второ
или трето место) на натпревари;
• паралелка која особено се истакнува со успех, поведение и редовност во
извршувањето научилишните обврски;
• паралелката, група или секција која постигнува најдобри резултати во одредена
активност организирана во училиштето или надвор од него (производствена,
хуманитарна, едукативна, културна, спортска и други).

II Награди и пофалби
Член 4
Пофалби и награди се доделуваат на ученик, група ученици, ученичка секција, екипа
и паралелка во текот, на крајот на учебната година, на Денот на училиштето или на Денот
на словенските просветители.
Член 5
Предлог за пофалби и награди дава:
•
•
•
•
•

предметниот наставник,
класниот раководител,
стручниот соработник,
директорот
училишната комисија,

Одлуката за награда или пофалба ја донесува Наставничкиот совет по предлог на
Комисијата за пофалби и награди.
Член 6
Ученик се пофалува и наградува ако се истакнува со
•
•
•
•

Континуирано залагање и напредување во наставата;
Залагање и постигнат успех во слободните ученички активности; (натпревари,
литературни, ликовни и други наградни конкурси, изложби, лични трудови и
слично).
Примерно поведение и позитивно однесување во училиштето и надвор од него;
Залагање и придонес во разновидни активности во училиштето и локалната
средина ( производствени, хуманитарни, културни др.)
Член 7

Пофалби и награди се доделуваат на паралелка која особено се истакнува со успех,
поведение и редовност во извршувањето на училишните обврски.
Член 8
Пофалби и награди се доделуваат и на група ученици, секција или екипа која
постигнува особени резултати (прво, второ, трето место на натпревари, како и група или
секција која постигнува особени резултати во определена активност во училиштето и
надвор од него)
Член 9
Пофалбите се доделуваат усно или писмено.

(1) Усните пофалби се соопштуваат пред учениците преку разгласна станица или преку
соопштение.
(2) Писмените пофалби се даваат во вид на дипломи, пофалници или признанија.
Член 10
Наградите се даваат во вид на определени вредности што одговараат на нивната
педагошка намена (книги, билети за филмски, театарски, спортски и други културноуметнички претстави, платен престој во летувалишта или зимувалишта, платено учество
за екскурзии, претплата на весници и списанија, ученички прибор, часовник, некој
предмет и друго).
Член 11
(1) Доделувањето на пофалбите и наградите, по правило, се врши на свечен начин
пред учениците од паралелката, односно училиштето.
(2) Денот на доделувањето на пофалбите се определува во Одлуката донесена од
Наставничкиот совет.
Член 12
(1) Пофалби и награди на учениците може да се доделуваат и за постигнати
резултати на разни активности (конкурси, натпревари, изложби и сл.) организирани од
други установи или организации во локалната средина или пошироко.
(2) Одлуката за пофалбите или наградите од став 1 на овој член, како и времето за
нивното доделување ги определува организаторот на тие активности.

II ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА
Член 13
Од редовните ученици што го завршуваат средното образование, училиштето
може да избира ученик што е првенец на генерација.
Член 14
Постапката за избор на првенец на генерација почнува да тече по објавувањето на
интерниот конкурс што се истакнува на огласната табла во училиштето.
Конкурсот по правило се истакнува во првата недела од месец април и трае 10
работни дена.
Конкурсот задолжително ги содржи критеримите за избор на првенец содржани во
овој правилник.
Член 15
Предлог на ученик -кандидат за првенец на генерација може да даде:

• раководител на паралелка,
• предметен наставник,
• стручен соработник
• директор
• учениците.
Член 16
Секој предложен кандидиран ученик е должен до Комисијата за пофалби и награди
да донесе пријава и документација предвидена на конкурсот.
Според конкурсот е потребно
• Добиени награди на ниво на училиште, од општински натпревари,
регионални натпревари, државни натпревари, државни олимпијади и
меѓународни натпревари
• Потврди за учество;
• Признанија и благодарници;
• Документ со кој што ќе се докаже дека учествувал во слободните ученички
активности
• Доказ за најмал број на изостаноци
• Активности на ниво на ученички организации, детски организации, Црвен
крст и друго.
Член 17
(1) Училишната комисијата за пофалби и награди ја сочинуваат наставници кои ги
именува Наставничкиот совет на училиштето од редот на наставниците кои се класни
раководители во четврта година како и наставници на таа генерација ученици.
(2) Во работата на Училишната комисија учествуваат и двајца ученици избрани од
раководството на Ученичката заедница на училиштето и кои не се кандидати за првенец.
Член 18
Комисијата за пофалби и награди ја разгледува целокупната документација на
пријавените кандидати, ги применува критериумите од овој правилник, изготвува
бодовна листа, утврдува предлог на ученик за првенец на генерација и предлогот со
бодовнаталиста го доставува до Наставничкиот совет.
Член 19
(1) Одлуката за прогласување на ученик за првенец на генерација ја донесува
Наставничкиот совет.
(2) За првенец на генерација може да биде прогласен ученик кој што: нема изречена
педагошка мерка во текот на школувањето, континуирано има примерно поведение,
покажува примерен однос во училиштето и надвор од него, има континуиран одличен
успех по сите наставни предмети, постигнува успеси на натпревари во име на
училиштето, активно учествува во слободните ученички активности, покажува активност
во работата на ученичките организации, има освоено награди, дипломи или други
признанија на ликовни, литературни или друг вид конкурси во име на училиштето.

Член 20
Секој критериум што го исполнува кандидатот за првенец на генерација,
Комисијата за пофалби и награди го вреднува на следниот начин:
1. Континуирано примерно поведение 5 бода
2. Бројот на бодови за општиот успех на ученикот се пресметува така општиот
успех од прва, втора, трета и четврта година се собира, се дели на 4 и се множи
со коефициент 10. Ученикот може да добие најмногу 50 бода.
3. За успехот на натпревари во поединечна конкуренција ќе се користи следната
табела

Освоено место

Училишен
натпревар

Општински
натпревар

Регионален
натпревар

1

5

7

9

2

4

6

7

3

3

5

5

Пофалница

2

3

4

Учество

1

2

3

Освоено место

Државен
натпревар

Државна олимпијада

Меѓународен
натпревар

1

12

15

20

2

9

12

15

3

6

9

13

Пофалница

5

6

11

Учество

4

5

7

4. За успехот на натпревари во екипна конкуренција ќе се користи истата табела со
тоа што бројот на бодови ќе се дели на два.
5. Учество и освоено место на конкурси, изложби или ревии за ликовни
творби, музички настапи, литературни творби, драмско-рецитаторско или
техничко творештво

Освоено место

Училишен
натпревар

Општински
натпревар

Регионален
натпревар

1

4

5

8

2

3

4

7

3

2

3

6

Пофалница

1

2

3

Учество

0.5

1

2

Освоено место

Државен
натпревар

Државна олимпијада

Меѓународен
натпревар

1

10

12

15

2

8

9

13

3

7

8

11

Пофалница

5

6

7

Учество

3

4

5

6. Учество и освоено место на спортски натпревари

Освоено место

Училишен
натпревар

Општински
натпревар

Регионален
натпревар

1

4

5

8

2

3

4

7

3

2

3

6

Пофалница

1

2

3

Учество

0.5

1

2

Освоено место

Државен
натпревар

Државна олимпијада

Меѓународен
натпревар

1

10

12

15

2

8

9

13

3

7

8

11

Пофалница

5

6

7

Учество

3

4

5

7. Бројот на бодови за ангажман и постигнати резултати во слободни ученички
активности се доделува по следните критериуми
Вид на слободни активности

Број на бодови

Воннаставни активности на училишно ниво

1

Воннаставни активности на општинско ниво

2

Воннаставни активности на регионално ниво

3

Воннаставни активности на државно ниво

4

Воннаставни активности на меѓународно ниво

6

Останати воннаставни активности

1

Доколку ученикот има ангажман во повеќе воннаставни активности, резултатите
се собираат, но не можат да поминат повеќе од 8 бода.
8. Оправданите изостаноци се бодираат на следниот начин
Број на оправдани изостаноци

Бодови

0 оправдани изостаноци

5

До 80 оправдани изостаноци

0

Од 81 до 100 оправдани изостаноци

-1

Од 101 до 120 оправдани изостаноци

-2

Од 121 до 140 оправдани изостаноци

-3

0д 141 до 160 оправдани изостаноци

-4

Над 160 изостаноци

-5

9. Неоправданите изостаноци се бодираат на следниот начин
Број на неоправдани изостаноци

Поени

0 неоправдани изостаноци

5

До 4 неоправдани изостаноци

-2

Од 5 до 9 неоправдани изостаноци

-4

Од 10 до 19 неоправдани изостаноци

-6

Од 20 до 29 неоправдани изостаноци

-8

30 и повеќе неоправдани изостаноци

-10

IV ПОФАЛНИЦИ
Член 21
На учениците кои се истакнуваат со својата работа и однесување, кои се истакнуваат
во совладувањето на поедини наставни области, како и на учениците кои постигнуваат
исклучителни резултати им се доделуваат пофалници.
Пофалница доделува
• Предметен наставник
• Класен раководител
• Класен совет
• Директор
Член 22
Предметен наставник пофалува ученик за посебно залагање и постигнат успех во
совладувањето на материјалот од одреден предмет.
Класен раководител пофалува ученик кој се истакнува во учењето, примерното
поведение, редовност на настава и позитивно делување на класната заедница.

Класен совет писмено (во вид на пофалница) пофалува ученик кој посебно се залага
за успехот на класот и дава помош на ученици кои потешко совладуваат одредени области.
Директорот на училиштето пофалува ученици, класни заедници, училишни
организации врз основа на постигнатиот успех во учењето, поведението, разни акции,
натпревари и други активности во текот на учебната година.
Член 23
Пофалбите можат да бидат усни и писмени и им се соопшуваат на учениците на
состаноците на класната заедница, на родителска средба, по пат на периодични
информации, преку соопшетние или по повод разни свечености во училиштето.
Класниот раководител добиените усни и писмени пофалби ги внесува во Дневникот
за работа со напомена поради што, од кој орган и кога ученикот е пофален.
Член 24
Писмените пофалби се издаваат на ученикот во вид на плакета или пофалница.
Писмените пофалби на ученикот му ги врачува класниот раководител.
Податоците за добиената писмена пофаба класниот раководител ја внесува во
Главната книга за учениците.
Член 25
Ученикот е ослободен од редовна настава поради подготовка за натпревар и тоа
• 1 ден за регионален натпревар
• 2 дена за државен натпревар
• 3 дена за државна олимпијада
• 5 дена за меѓународен натпревар
Правото на ослободување од настава ученикот го стекнува со пласманот на претходниот
натпревар.
Правото на ослободување може да се користи исклучиво во функција на подготовки за
натпревар.
Ако натпреварот е во работен ден, ученикот е ослободен од настава.

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 26
Евиденцијата за бодирање на учениците се чува во училиштето една година по
завршувањето на школувањето на ученикот во истата.
Член 27
Постапка за измена и дополнување на овој Правилник може да покренат најмалку
пет наставници, стручен актив, класен совет, наставнички совет, директорот на
училиштето или Ученичката заедница

БОДОВНА ЛИСТА ЗА УЧЕНИК
Име и презиме
Клас
1.ОПШТ УСПЕХ НА УЧЕНИКОТ
Просек на ученикот
1.1

Бодови

Општ успех на ученикот

2.УСПЕХ НА НАТПРЕВАРИ
2.1

Училишен натпревар

2.2

Општински натпревар

2.3

Регионален натпревар

2.4

Државен натпревар

2.5

Државна олимпијада

2.6

Меѓународен натпревар

3.УСПЕХ НА КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ ИЛИ РЕВИИ ЗА ЛИКОВНИ ТВОРБИ, МУЗИЧКИ НАСТАПИ,
ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКО ИЛИ ТЕХНИЧКО ТВОРЕШТВО И СПОРТСКИ
НАТПРЕВАРИ
3.1

Училишен натпревар

3.2

Општински натпревар

3.3

Регионален натпревар

3.4

Државен натпревар

3.5

Државна олимпијада

3.6

Меѓународен натпревар

4.ИЗОСТАНОЦИ
4.1
4.2

Оправдани
Неоправдани

5.РЕЗУЛТАТИ ВО СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ
5.1

Слободни ученички активности
(најмногу 8 бодови)
Вкупно

Делчево

Класен раководител

Член 28
Овој Правилник стапува во сила 8 дена по објавувањето на огласната табла во
училиштето
Член 29
Со стапувањето на сила на овој правилник престануваат да важат одредбите на
Правилникот за пофалби и награди од

