
Priloga 3 

 

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 
 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja način dodeljevanja pohval, priznanj in nagrad učencem in učenkam OŠ Ob Rinži 

/v nadaljevanju učencem šole/. 

 

2. člen 

 

Učenci lahko za uspešno in prizadevno šolsko delo prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.  

 

3. člen 

 

Pohvale, priznanja in nagrade učencem predlagajo:  

 razrednik,  

 mentorji interesnih dejavnosti,  

 ravnatelj, 

 drugi strokovni delavci šole,  

 oddelčne skupnosti, 

 šolska skupnost učencev.  

4. člen 

 

Pohvale so lahko ustne ali pisne.  

 

Ustne pohvale izrekajo: razrednik, mentor dejavnosti, učitelj oziroma ravnatelj ali se objavijo po 

šolskem radiu. Učenci, ki se izkažejo s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so 

ustno pohvaljeni. 

 

Pisne pohvale se izrekajo za aktivnosti, ki trajajo v določenem časovnem obdobju oziroma trajajo 

celo šolsko leto. Podeljuje jih razrednik, mentor aktivnosti oziroma ravnatelj. 

 

Pisne pohvale se podeljujejo za: 

 

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

dejavnostih šole;  

 doseganje visokih rezultatov na tekmovanjih učencev na različnih področjih znanja in 

delovanja v vzgojno izobraževalnem smislu;  

 doseganje izjemnih rezultatov na športnih tekmovanjih;  

 izjemno nudenje pomoči tistim, ki so pomoči potrebni;  

 druge razloge, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor, razrednik ali mentorji  

 ocenijo kot primerne za razlog pisne pohvale. 

 

 

 

 

 



 

 

5. člen 

 

Priznanja za delo oziroma dosežek, pomemben za celotno šolo, ki znatno prispeva k ugledu šole v 

širši skupnosti, podeljuje razrednik, mentor ali ravnatelj šole. 

 

Priznanja se izrekajo za: 

 

 večletno prizadevnost in doseganje visokih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu;  

 doseganje visokih rezultatov (bronasto, srebrno, zlato priznanje) na raznih srečanjih in 

tekmovanjih učencev, ki so organizirana na področju regije in celotne države;  

 večletno prizadevno sodelovanje in doseganje visokih rezultatov pri raznih interesnih 

dejavnostih;  

 doseganje visokih rezultatov na državnih športnih tekmovanjih, kjer učenci predstavljajo 

šolo;  

 za večkratno doseganje visokih športnih rezultatov (športnik/športnica, šahist/šahistka leta); 

 večletno prizadevno delo v oddelčni ali šolski skupnosti; 

 izbrane dosežke na Prešernovem nagradnem natečaju; 

 druge razloge, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot 

primerne za razlog podelitve priznanj. 

 

6. člen 

 

Šola lahko ob izrekanju pohval in priznanj učence tudi nagradi. Učenci, ki so pomembno prispevali 

k ugledu šole, so lahko tudi nagrajeni. Prav tako so nagrajeni učenci, ki ustvarijo na Prešernovem 

nagradnem natečaju najboljše stvaritve.  

Predloge za nagrade podajo razredniki, mentorji aktivnosti, učitelji ali ravnatelj. Vrsto nagrade za 

posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma 

so nagrade knjige, pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali interesnih dejavnostih, ali 

brezplačna udeležba na nagradni strokovni ekskurziji.  

 

6. a člen 

 

Kriteriji za udeležbo na nagradni strokovni ekskurziji so navedeni v obrazcu, ki je priloga tega 

pravilnika.  

 

 Vsako tekmovanje se šteje posamično. V obrazec se vpiše v ustrezno vrstico spodaj, za 

katero dejavnost oz. tekmovanje gre. 

 Nagradne ekskurzije se udeleži 30 otrok od 1. do 9. razreda. Od 4. razreda dalje se izberejo 

učenci z najvišjim številom zbranih točk. Kandidate predlagajo učitelji/mentorji/razredniki. 

V prvi triadi lahko izbere enega učenca na oddelek učitelj, ne glede na točkovanje.  

V kolikor učenec prve triade, katerega razrednik ni imenoval za nagradno ekskurzijo, doseže 

tako visoke rezultate, da bi se po točkovniku uvrstil bolje od najnižje uvrščenega učenca 

druge in tretje triade, ki je še bil izbran za nagradno ekskurzijo, se kot dodatnega udeleženca 

ekskurzije uvrsti tudi tega učenca. 

V primeru odpovedi se prosta mesta lahko izpolnijo z naslednje uvrščenimi učenci po 

točkovniku. 

 Učenca oceni razrednik v sodelovanju z učitelji/mentorji posameznih dejavnosti. Razrednik 

odda obrazec mentorju skupnosti učencev najkasneje do 9. junija. 

 



 

 

7. člen 

 

Če učenec nima spoštljivega odnosa do drugih učencev, delavcev šole in drugih odraslih ali je 

njegovo vedenje v nasprotju s pravili, ki jih določa hišni red šole, učiteljski zbor lahko odloči, da se 

mu pohvala, priznanje ali nagrada kljub doseženim rezultatom ne podeli.  

 

8. člen 

 

Priznanja in nagrade podeljujejo ravnatelj, razrednik ali mentor, in sicer ob zaključku šolskega leta 

na slovesen način. 

 

a) Na valeti ravnatelj podeli priznanje in nagrado za: 

 

 večletno prizadevno delo in doseganje rezultatov, ki so pomembni za celo šolo (bronasta, 

srebrna in zlata priznanja na posameznih področjih, izjemni športni dosežki), 

 izjemna uspešnost na učnem področju vseh devet let šolanja, 

 devetletna zvestoba bralni znački, 

 gram uspeha. 

 

b) Razredniki podeljujejo vsa ostala priznanja, pohvale in nagrade zadnji dan pouka. 

 

c) Določena priznanja se lahko podeljujejo tudi na posebnih prireditvah. 

 

9. člen 

 

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad se lahko vsako leto nadgradi in izpopolni. 



 

 

OBRAZEC: Kriteriji za udeležbo na nagradni strokovni ekskurziji 

 

Ime in priimek učenca/učenke: 

Razred: 

 

1.Tekmovanja iz znanja 

vrsta 

tekmovanja/ 

priznanje 

šolsko regijsko državno mednarodno 

bronasto 10 / / / 

srebrno 15 20 30 / 

zlato 15 20 40 / 
 

Ime tekmovanja Št. točk 

2. Športno-šahovska tekmovanja 

vrsta 

tekmovanja/ 

uvrstitve 

šolsko regijsko državno mednarodno 

1.mesto 10 20 40 / 

2.mesto 8 16 30 / 

3.mesto 6 12 20 / 
 

Ime tekmovanja Št. točk 

3. Sodelovanje na mednarodnem tekmovanju,  

po predhodnem rezultatu na državnem tekmovanju – 40 točk 

Ime tekmovanja 

 

Št. točk 

4. Natečaji 

vrsta natečaja/ 

vrsta nagrade, 

priznanje 

uvrstitve 

šolsko regijsko državno mednarodno 

nagrada 5 10 15 20 

priznanje  3 8 13 18 
 

Ime natečaja Št. točk 

5. Bralna značka (obkroži) 

vrsta slo eko nemška angleška 

nagrada 5 5 5 5 
 

 Št. točk 

6. Sodelovanje na tekmovanjih, natečajih – 2 točki 

 

 

 

Ime Št. točk 

7. Izjemno delo v razredni, šolsko skupnosti – 10 točk 

 

Opis 

 
 
 
 

Št. točk 

Skupno število točk: 

 

  

 

Razrednik, podpis: 

Datum: 
Opombe:  

Upoštevajo se samo tekmovanja, natečaji ipd., na katerih učenec/učenka zastopa našo šolo. 
Vsaka neopravičena ura/vsak vzgojni ukrep, izrečen za lažje kršitve: 15 točk minus. 
Vsaka težja kršitev pomeni prepoved udeležbe na nagradnem izletu  


