
V skladu z vzgojnim  načrtom Osnovne šole Olge Meglič je ravnateljica dne 1. 9. 2017 
sprejela naslednji  
 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ, NAGRAD UČENCEM  
 OŠ OLGE MEGLIČ 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja pohval, priznanj in nagrad učencem javno vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Olge Meglič Ptuj. 
 
 

2. člen 

Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, 
priznanja in nagrade. 
 

3. člen 

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev lahko predlagajo: 
 
1. razrednik, 
2. drugi strokovni delavci šole, 
3. mentorji dejavnosti, 
4. ravnatelj, 
5. oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole, 
6. učiteljski zbor. 
 
Predlagatelj mora predlog za priznanja oz. nagrade učencem ali skupinam učencev nasloviti v 
pisni obliki na komisijo iz 14. člena tega pravilnika. 
 

II. KRITERIJI IN MERILA 

POHVALE 

4. člen 

Pohvale so lahko ustne ali pisne. 
 
Ustne pohvale izrekajo razrednik, mentor posameznih dejavnosti, učitelji in drugi strokovni 
delavci šole javno v oddelku ali po šolskem radiu. Izrečeno ustno pohvalo zabeleži razrednik v 
poročilu za ocenjevalno obdobje. 
 

http://www.ospodgorje.si/OSPodgorje/Pravilnik_o_pohvalah_nagradah_in_priznanjih_sole.pdf#page=1
http://www.ospodgorje.si/OSPodgorje/Pravilnik_o_pohvalah_nagradah_in_priznanjih_sole.pdf#page=1


Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko 
leto. Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno 
napredovanje učenca. Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali 
drugih dejavnostih. 

4. a člen  
(Ustna pohvala)  

 
Učenec ali skupina učencev je lahko ustno pohvaljena, kadar se izkažejo: 
 

 s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, 

 z uspešno opravljeno nalogo, 

 z enkratno pomočjo sošolcu, učitelju ali drugemu delavcu šole, 

 z vzornim obnašanjem in izboljšanjem ocen. 
 

4. b člen  
(Pisna pohvala)  

 
Učenec ali skupina učencev lahko prejme pisno pohvalo za:  
 

 prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku ter interesnih dejavnostih izven 
pouka, 

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih na različnih 
področjih znanja, 

 posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev 
šole, 

 vzoren obisk pouka, 

 spoštljiv odnos do odraslih in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

 druge razloge, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot 
primerne pisno pohvalo. 

 
PRIZNANJA ŠOLE 

 
5. člen 

(Priznanje učencu) 
 
Šola lahko učencu podeli priznanje. Priznanja šole se lahko podelijo le učencem, ki: 
 

 imajo primeren odnos do sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole, 

 so dober zgled vsem učencem šole. 
 
Priznanje šole je praviloma plaketa, po presoji ravnatelja šole lahko tudi knjižna nagrada. 
 

 
6. člen 

 
Za dodelitev priznanja šole mora učenec poleg obveznih pogojev iz prvega odstavka 
prejšnjega člena izpolnjevati tudi večino za to priznanje izdelanih kriterijev:  



 

 učenec pri večini predmetov dosega odlične ocene (povprečje ocen mora biti najmanj 
4,5), 

 se aktivno vključuje v delo oddelčne skupnosti, 

 se aktivno vključuje v dogajanja in dejavnosti šole (pevski zbor, vodenje šolskih 
prireditev, bralna značka ...), 

 sodeluje na tekmovanjih in dosega visoke rezultate (srebrna in zlata priznanja na 
državnih tekmovanjih, uvrstitev v prvo tretjino na državnih tekmovanjih), 

 sodeluje na literarnih, likovnih in drugih natečajih, raziskovalnih nalogah, projektih in 
dosega visoka priznanja. 

 
7. člen 

(Priznanje oddelčni skupnosti) 
 

Šola lahko kot posebno obliko priznanja podeli tudi priznanje najbolj zgledni oddelčni 
skupnosti na razredni ali predmetni stopnji. Vsak pisni predlog mora pred obravnavo 
pridobiti pozitivno mnenje učiteljskega zbora.  
 
Za priznanje šole oddelčni skupnosti so lahko predlagani oddelki, ki:  
 

 dosegajo izjemen učni uspeh ali izjemno izboljšanje učnih rezultatov (izboljšanje 
povprečne polletne ocene oddelka za 1,0), 

 uspešno sodelujejo s strokovnimi delavci šole ali z vodstvom šole, 

 v celoti ali z večjim številom članov sodelujejo na šolskih prireditvah, športnih 
tekmovanjih, tekmovanjih iz znanja, v pevskem zboru in v ostalih dejavnostih na šoli,  

 uspešno rešujejo vzgojne problematike (upošteva se število izrečenih vzgojnih ukrepov), 

 v celoti ali z večjim številom članov uspešno izpeljujejo vzgojne in ostale projekte, 

 dosegajo ostale izjemne dosežke, ki jih predlagatelj in učiteljski zbor ocenijo kot 
primeren kriterij za priznanje.  

 
NAGRADA ŠOLE 

 
8. člen 

 
Učenci, ki prejmejo priznanje šole, so lahko nagrajeni tudi za uspešno širjenje ugleda šole v 
okolju, v katerem živijo, ali za promocijo šole izven sedeža šole. 
 
Nagrada šole se praviloma podeli učencu ali skupini učencev v 9. razredu za večletno: 
 

 prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in obšolskem delu, 

 doseganje pomembnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so 
organizirana za območje občine, regije ali države (srebrno ali zlato priznanje na državnem 
tekmovanju), 

 prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih interesnih 
dejavnostih, 

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

 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, 



 drugi razlog, ki ga učiteljski zbor oceni kot primernega za podelitev nagrade (npr. za 
spoštljiv in human odnos ali nudenje pomoči sošolcem, ki so pomoči potrebni). 

 
9. člen 

Obliko nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom 
oziroma mentorjem. Nagrada šole se podeljuje v obliki knjige, pripomočkov, ki jih učenec 
lahko uporablja pri pouku oz. drugih dejavnostih šole, ali v obliki brezplačne strokovne 
ekskurzije.  
 
V primeru organizacije brezplačne strokovne ekskurzije se le-te lahko udeleži predvidoma 40 
učencev od 6.–9. razreda z največ zbranimi točkami. Merila za točkovanje posameznega 
učenca so določena v prilogi tega pravilnika. Nagrajenci po 7. členu tega pravilnika so, v 
kolikor je oblika nagrade strokovna ekskurzija, na ekskurzijo uvrščeni avtomatsko. Prav tako 
so na ekskurzijo avtomatsko uvrščeni prejemniki drugih nagrad (Naj učenec, Naj športnik, Naj 
kulturnik).  
 

DRUGE NAGRADE 

10. člen 

(Naj učenec) 

Nagrado za najboljšega učenca se podeljuje v 9. razredu in jo prejme učenec ali učenka, ki 
prejme nagrado ali priznanje šole za vsestransko uspešnost, dodatna prizadevanja na 
različnih področjih življenja ter vzorno delo in vedenje. 
 
Pisni predlog pripravi razrednik v sodelovanju z učiteljskim zborom, ki ga preda presojo 
Komisiji za podeljevanje priznanj in nagrad. 
 
Če sta dva učenca enako vsestransko uspešna, sta lahko izjemoma predlagana dva učenca, 
lahko pa tudi nihče. 

11. člen 

(Naj športnik) 

Nagrado za najboljšega športnika/ športnico šole lahko dobi učenec, ki: 

 se s športom redno ukvarja, 
 aktivno sodeluje pri urah športne vzgoje (samostojnost, športna oprema, vestnost, 

pomoč pri organizaciji športnih dejavnosti ...), 
 ima spoštljiv odnos do učencev in vseh zaposlenih na šoli, 
 s svojim odnosom, sodelovanjem in trudom daje vzgled učencem, 
 se športno vede, 
 se aktivno vključuje v šolska športna tekmovanja (ekipno, posamično), 
 dosega na tekmovanjih, ki jih organizira Zavod za šport, nadpovprečne rezultate v 

določeni športni panogi: na področnem tekmovanju doseže rezultat do prvih pet 
mest oz. uvrstitev na državno tekmovanje, 



 ima nadpovprečno vrednost testiranja za športno vzgojni karton (ŠVK: Xt > 55),  
 ima aktivno vlogo v klubu, športnem društvu. 

12. člen 

(Naj kulturnik) 

Nagrado za  kulturnika/kulturnico šole lahko dobi učenec, ki:  

 ima spoštljiv odnos do učencev, vseh zaposlenih na šoli in družbene skupnosti; 
 s svojim odnosom, sodelovanjem in trudom daje vzgled drugim učencem šole; 
 ima odgovoren odnos do okolja; 
 dosega povprečje učnega uspeha 4;  
 izpolnjuje enega/več od dodatnih kriterijev:  

o aktivno sodeluje pri šolskih in občinskih prireditvah (samostojnost, vestnost, 
pomoč pri organizaciji kulturnih dejavnosti), 

o aktivno sodeluje na razpisanih likovnih, literarnih ali fotografskih natečajih, 
o se udeležuje in dosega vidne rezultate na glasbenih, pevskih in plesnih 

tekmovanjih/ prireditvah, 
o ima aktivno vlogo v glasbeni šoli z javno veljavnim programom, plesni šoli, 

pevskem zboru ali drugih prosvetnih društvih. 

13. člen 
 

(Vpis v Zlato knjigo šole)  
 
Učenci, ki so vsa leta osnovnega šolanja dosegli vse zaključne ocene odlično oz. so dosegli 
povprečje učnega uspeha 4,5, so predstavljeni v Zlati knjigi Osnovne šole Olge Meglič. 
 
Predstavitev vključuje: ime učenca, datum rojstva, stalno bivališče in  največje uspehe.  
 
Vpis v zlato knjigo se opravi na valeti. 
 
 
III. ODLOČANJE O IZPOLNJEVANJU KRITERIJEV IN MERIL ZA PREJEM PRIZNANJ IN NAGRAD 

 
14. člen 

(Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad) 
 
O doseganju meril in izpolnjevanju predlaganih kriterijev za pridobitev priznanja šole, 
nagrade šole ter drugih nagrad presodi Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad na osnovi 
pisnega predloga oz. poročila razrednika ali drugega predlagatelja iz 3. člena. 
 
Komisijo imenuje ravnatelj za obdobje treh let.  
 

IV. NAČIN IN ČAS PODELJEVANJA 
15. člen 

 



Pohvale, priznanja in nagrade podeljujejo ravnatelj, razrednik ali mentor na slovesen način, 
praviloma na prireditvi ob zaključku šolskega leta (učencem od 1.–8. razreda) oz. valeti 
(učencem 9. razreda), določene lahko tudi na drugih posebnih prireditvah. 
 
Ravnatelj podeljuje vse nagrade in priznanja šole, prav tako srebrna in zlata priznanja za 
dosežke z vseh področij na državnem ali mednarodnem nivoju.  
 
Ravnatelj podeli priznanje najbolj zgledni oddelčni skupnosti predsedniku oddelčne 
skupnosti. Priznanje oddelčni skupnosti se ob zaključku šolskega leta za obdobje enega leta 
izobesi na vidno mesto v prostorih šole kot spodbuda vsem oddelkom šole v naslednjem 
šolskem letu.  
  
Razredniki in mentorji podeljujejo pisne pohvale, kot je določeno v tretjem odstavku 4. člena 
tega pravilnika, ter vsa ostala priznanja. 
 
  

V. KONČNE DOLOČBE 
 

16. člen 
 
Vsakoletni seznam učencev, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del zaključnega 
poročila šole in del šolske kronike. 
 

17. člen 

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

18. člen 
 

Pravilnik sprejme ravnatelj šole po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru in skupnosti 

učencev.  

19. člen 

Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi na oglasnem mestu osnovne šole, uporabljati 
pa se začne v šolskem letu 2017/2018. 

 

Ptuj, 1. 9. 2017 

     Helena Ocvirk, 
                                                                                                                                         Ravnateljica 
 
 
 



PRILOGA PRAVILNIKA O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 

UČENCEM  OŠ OLGE MEGLIČ 

 

 

 

Merila za podeljevanje točk za udeležbo na nagradni strokovni ekskurziji iz 8. člena 

pravilnika so:  

 

POZITIVNE TOČKE 

 

Šolska tekmovanja na vseh področjih.  5 točk 

 

Sodelovanje v projektih: dodatni pouk, raziskovalne naloge, izdelovanje 

plakatov, izdelkov, urejanje prostorov, vrtov (izven pouka).                            

5 točk 

 

Sodelovanje na prireditvi/enkratno sodelovanje – nastopajoči, scena, oder, 

ozvočenje, predstavitev raziskovalnih nalog … 

5 točk 

 

Osvojitev Prežihove bralne značke                                               10 točk 

 

Osvojitev nemške/ angleške bralne značke                                5 točk 

 

Občinska tekmovanja na vseh področjih – udeležba/udeležba s priznanjem                                      5 točk/ 

  10 točk 

Področna tekmovanja na vseh področjih – udeležba/udeležba s priznanjem                                                                           10 točk/ 

15 točk 

Državna tekmovanja na vseh področjih – udeležba/udeležba s priznanjem                                                                                                                  20 točk/ 

25 točk 

Mednarodna tekmovanja na vseh področjih                                  25 točk 

Dodatna merila po predlogu učitelja/mentorja  2 točki * 

 

 

* Vsak učitelj, oziroma mentor lahko ob objavi razpisa tekmovanja določi kriterij za določitev 

dodatnih dveh točk. 

 

NEGATIVNE TOČKE 

 

Vsaka neopravičena ura                                  - 2 točki 

Vsak vzgojni ukrep - 15 točk 
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