
 

 

PRAVILA O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 

 

1. člen 

(splošna določila) 

Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme pohvalo, priznanje in nagrado. 

Pohvalo, priznanje, nagrado dijaku lahko predlaga razrednik, učitelj, mentor dejavnosti, 

ravnateljica, drugi strokovni delavci šole, oddelčna skupnost dijakov ali skupnost dijakov 

šole. 

O dodelitvi odloči učiteljski zbor šole. Razrednik to zabeleži v poročilo o delu oddelka ob 

koncu pouka. 

 

2. člen 

(pohvala) 

Dijak je lahko pohvaljen ustno ali pisno. 

Pisna pohvala se podeli dijaku za: 

 pozitiven vzgled v oddelku, 

 pomoč sošolcem na različnih področjih, 

 učni uspeh in pozitiven odnos do šolskega dela, 

 vzoren obisk pouka, 

 dobro opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti, 

 pomoč pri reševanju problematike v oddelku, 

 iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za izrek pohvale. 

Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval. 

 

3. člen 

(priznanje šole) 

Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za: 

 uvrstitev na državno tekmovanje, 

 dosežek, ki uveljavlja šolo na različnih področjih na državnem nivoju, 

 prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri različnih dejavnostih zunaj šole, 

 prizadevnost ter doseganje pomembnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in 

drugih dejavnostih v šoli, 

 uspešno vodenje ene ali več aktivnosti na šoli, 

 posebej prizadevno in učinkovito delo v dijaški skupnosti, 

 dva ali več razlogov, navedenih v kriterijih za izrek pohvale, 

 iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za priznanje. 

Priznanje podeli dijaku ravnatelj na skupni prireditvi ali razrednik ob podelitvi spričeval. 

 

4. člen 

(nagrada) 

Nagrada se podeli dijaku za: 

 večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in obšolskem 

delu, 

 doseganje pomembnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so 

organizirana za območje občine, regije ali države, 

 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih 

interesnih dejavnostih, 

 doseganje pomembnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo, 



 

 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali dijaški skupnosti, 

 iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primeren razlog za podelitev 

nagrade. 

Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom dijaka 

oziroma mentorjem.  

Nagrada je lahko knjižna ali pripomoček, ki ga dijak lahko uporablja pri pouku ali pri drugih 

dejavnostih. 

Nagrade podeli dijakom ravnatelj na skupni prireditvi. Prejemnike navede v šolski kroniki. 

Pisne pohvale, priznanja in nagrade se lahko podelijo dijakom izjemoma tudi med šolskim 

letom.  

 

5. člen 

(najboljša razredna skupnost) 

Kot posebna oblika priznanja se lahko podeli tudi Priznanje za najboljšo razredno skupnost. 

Kriterij za podelitev priznanja razredu je splošni uspeh oddelka ob koncu šolskega leta. 

Učiteljski zbor šole lahko odloči še uporabo dodatnih kriterijev (glej prilogo): 

 število izrečenih vzgojnih ukrepov v razredu, 

 število priznanj dijakom v razredu, 

 sodelovanje in uspehi na tekmovanjih in pri športnih, kulturnih ter interesnih 

dejavnostih, 

 drugi izjemni uspehi razreda. 

Priznanje za najboljšo razredno skupnost tekočega šolskega leta izroči ravnatelj predsedniku 

najboljše razredne skupnosti na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta.  

Priznanje najboljše razredne skupnosti se ob zaključku vsakega šolskega leta za obdobje petih 

let izobesi na vidno mesto v prostorih šole kot spodbuda naslednjim generacijam in vključi v 

šolsko kroniko. Po preteku desetih let se kot trajen spomin hrani v arhivu šole. 

 

 

Najboljša razredna skupnost – točkovnik (priloga) 

 

Točkovnik je narejen v skladu s kriteriji za podelitev priznanja razredu, ki so zajeta v Šolskih 

pravilih (podrobneje v 5. členu Pravil o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad) in 

objavljena v Publikaciji o delu Srednje šole Slovenska Bistrica. 

 

I. 

 

1. Splošni učni uspeh posameznikov ob koncu šolskega leta 

 

Uspeh Odličen Prav dober Dober Zadosten Nezadosten 

Št. dijakov      

 

Razred prejme sledeče število točk: 

- odličen uspeh + 3 točke, prav dober uspeh + 2 točki, dober uspeh + 1 točka, 

zadosten uspeh 0 točk, nezadosten uspeh – 1 točka. 

V primeru, da sta dva razreda med seboj izenačena v končnem seštevku, se za vsak razred 

izračuna povprečna zaključena ocena vsakega dijaka. Zmaga razred, ki ima višjo povprečno 

zaključeno oceno. 

 
2. Število izrečenih vzgojnih ukrepov v razredu 

 



 

Vzgojni ukrep Opomin 

razrednika (OR) 

Ukor 

razrednika (UR)  

Ukor 

oddelčnega 

učiteljskega 

zbora (UOOZ) 

Ukor 

učiteljskega 

zbora (UOZ) 

Število dijakov     

 

Razred za vsak izrečeni vzgojni ukrep prejme minus točke, in sicer za: 

- opomin razrednika – 1 točka, ukor razrednika – 2 točki, UOUZ – 3 točke, ukor 

učiteljskega zbora – 4 točke. 

 

3. Število priznanj dijakom v razredu 

 

Za vsako prejeto priznanje, ki ga ob koncu šolskega leta za dosežke na kateremkoli področju 

podeljuje šola ali razrednik, prejme razred 1 točko. Sem se ne štejejo priznanja za dosežen 

odlični uspeh (ta se točkuje v 1. točki). 

 

II. 

 

4. Sodelovanje in uspehi na tekmovanjih in pri športnih, kulturnih ter interesnih 

dejavnostih 

 

a) Sodelovanje in uspehi na tekmovanjih iz znanja: 

Razred za vsako priznanje, ki ga je dosegel posamezen dijak, prejme: 

- za bronasto priznanje + 1 točko, za srebrno priznanje + 3 točke, za zlato priznanje 

+ 5 točk, za doseženo prvo mesto na tekmovanju na državnem nivoju + 6 točk. 

 

Sem se štejejo sledeča tekmovanja iz znanja: tekmovanje za Cankarjevo priznanje iz 

materinščine, tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, tekmovanje v znanju fizike, 

tekmovanje v znanju geografije, tekmovanje v znanju nemščine, tekmovanje v znanju logike, 

tekmovanje v znanju matematike, tekmovanje v znanju računovodstva, tekmovanje v znanju 

ekonomije, tekmovanje v znanju gospodarskega poslovanja, tekmovanje v znanju angleščine, 

tekmovanje v znanju biologije, tekmovanje v znanju kemije, tekmovanje v znanju poslovne 

matematike, tekmovanje v znanju zgodovine, tekmovanje v znanju španščine. 

 

b) Sodelovanje pri športnih tekmovanjih: 

Razred za vsakega dijaka, ki je aktivno sodeloval na športnem področju, prejme: 

- 1 točko za člana katerekoli šolske ekipe (odbojka, nogomet, košarka, atletika, 

navijaška plesna skupina); 

- 2 točki za vsakega dijaka, ki je predstavljal šolo v individualni športni disciplini 

(tek, skok v višino, badminton ipd.). 

 

c) Sodelovanje pri kulturnih prireditvah 

Razred za vsakega dijaka, ki je aktivno sodeloval na kulturnem področju, prejme: 

- 1 točko za vsakega člana pevskega zbora, 2 točki za vsakega dijaka, ki je na šolski 

kulturni prireditvi nastopil kot recitator, solopevec, glasbenik, plesalec ali član 

šolske dramske skupine. 

 

d) Dosežki pri interesnih dejavnostih 

Sem se uvrščajo dosežki dijakov oddelka na raziskovalnem področju, in sicer: 



 

- 1 točka za doseženo 3. mesto za raziskovalno nalogo na regijskem tekmovanju, 2 

točki za doseženo 2. mesto za raziskovalno nalogo na regijskem tekmovanju, 3 

točke za doseženo 1. mesto za raziskovalno nalogo na regijskem tekmovanju, 4 

točke za uvrstitev na državno tekmovanje, 5 točk za doseženo 1., 2. ali 3. mesto z 

raziskovalno nalogo na državnem nivoju. 

 

Točke se podeljujejo za vsako raziskovalno nalogo in ne za vsakega posameznega člana, ki je 

sodeloval pri nastajanju naloge. 

 

Priznanje za najboljšo razredno skupnost se podeljuje za posamezni izobraževalni program, ki 

se izvaja na šoli (TRG, EKT, GIM).  

Priznanje za najboljšo razredno skupnost tekočega leta izroči ravnatelj predsedniku vsake 

najboljše razredne skupnosti ob koncu šolskega leta. 

 

III. 

 

Nagrada oz. priznanje za posebne dosežke 

 

Vsak razrednik ali učitelj lahko na zaključni konferenci predlaga, da se podeli nagrada oz. 

priznanje za najboljšo razredno skupnost. Ta se podeljuje za posebne dosežke in izjemen 

doprinos celotnega razreda k življenju in delu šole. Učiteljski zbor o predlogu razpravlja in 

odloči o nagradi. 

 

 

Mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica 


