
Na podlagi 60.č člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 

40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L) ravnatelj Osnovne šole Toneta Pavčka sprejema 

 

 

PRAVILA 

O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 

UČENCEM OSNOVNE ŠOLE TONETA PAVČKA 

 

 

 

 

S temi pravili se podrobneje določa kriterije, načine in termine podeljevanja pohval, priznanj 

in nagrad učencem Osnovne šole Toneta Pavčka. 

 

Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo prejmejo pohvale, priznanja 

in nagrade. 

 

 

 

I. Pohvale 

 

Pohvale so lahko ustne ali pisne. 

 

Ustne pohvale izreka razrednik, učitelj določenega predmeta, mentor dejavnosti, ravnatelj, 

pomočnica ravnatelja, svetovalni delavec, drug delavec šole ali starši učencu ali skupini 

učencev, ki so se izkazali s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Ustno 

pohvalo pedagoški in drugi delavci šole ter starši uporabljajo vedno, kadar vidijo, da si učenci 

prizadevajo čim bolje opraviti določeno nalogo.  

 

Pisne pohvale podeljuje razrednik za aktivnosti, ki trajajo celo leto. 

 

Razrednik podeljuje pisne pohvale za:  

 

 prizadevno delo v oddelčni skupnosti (predsednik, tajnik, referent, učna pomoč …) 

 bistveno izboljšanje učnega uspeha učenca v primerjavi s preteklim šolskim letom 

 prizadevnost za doseganje vidnih rezultatov pri pouku, domačih nalogah in urejenosti 

šolskih potrebščin 

 bistveno osebnostno  napredovanje učenca v primerjavi s preteklim šolskim letom 

 spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in drugih odraslih in nudenje pomoči tistim, ki 

jo potrebujejo 

 prizadevno delo pri interesnih in drugih dejavnostih šole 

 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih 

področij znanja in delovanja 

 

Dobitnike pisnih pohval lahko predlagajo razrednik, oddelčna skupnost, učitelj določenega 

predmeta, mentor, člani interesnih dejavnosti ter drugih dejavnosti, ravnatelj, pomočnica 

ravnatelja ali drugi strokovni delavci šole. 

 

Pisne pohvale napiše razrednik in jih podeli pred oddelčno skupnostjo ob predaji spričeval na 

zaključku šolskega leta. 



II. Priznanja 

 

Za večletno prizadevno delo in doseganje rezultatov, ki so pomembni za celotno šolo in 

znatno prispevajo k ugledu šole, učenec lahko prejme naslednja priznanja: 

 

1. Priznanje za najboljšega športnika in športnico šole tekočega šolskega leta 

2. Priznanje za dosežke na kulturno-umetniškem področju  

3. Zlato čebelo 

4. Zlato satje 

 

 

1. Priznanje za najboljšega športnika in športnico šole osvojita učenca, ki izpolnjujeta 

zahtevane kriterije glede športnih dosežkov. Izbor najboljšega športnika in športnice šole 

vodi športni pedagog po obstoječih kriterijih: 

 

a. Vrhunskost; vrhunska uvrstitev na državnem nivoju ima prednost pred vrhunsko 

uvrstitvijo na regijskem oziroma občinskem nivoju. Bronasta medalja na PP odtehta 

uvrstitev med 15 na DP. Srebrna medalja na PP odtehta uvrstitev me 10 na DP. Zlata 

medalja na PP odtehta uvrstitev med 5 na DP. V primeru uspeha v ekipnih športih, 

priznanje dobi kapetan oziroma najboljši igralec po kriterijih, ki veljajo za ta šport. 

 

b. Številčnost nastopov za šolo. V primeru, da sta dva športnika izenačena po zgornjem 

kriteriju, ima prednost športnik, ki je v tekočem šolskem letu na športnih tekmovanjih 

zbral več nastopov za šolo. 

 

c. Primerno vedenje; ne glede na določila prve in druge točke, je lahko športnik šole le 

učenec, ki se na športnih tekmovanjih obnaša primerno, skladno s pravili fair playa. 

Športnik šole je lahko le učenec, ki s svojim vedenjem skrbi za večji ugled šole v 

javnosti. 

 

č. Spol; priznanje se vsako šolsko leto podeli najboljšemu dečku in najboljši deklici. Če v 

tekočem šolskem letu, noben deček oziroma deklica ne doseže pomembne uvrstitve vsaj 

na regijskem tekmovanju (posamična uvrstitev med 10), se nagrada lahko ne podeli. 

 

d. Izjeme; če sta v tekočem šolskem letu dva športnika ali športnici po rezultatih izjemno 

izenačena, oba pa dosegata vrhunske rezultate na državnem nivoju (uvrstitev med 3) se 

lahko priznanje za najboljšega športnika/co podeli dvema učencema/kama. 

 

 

Priznanje podeli ravnatelj na slovesnosti ob zaključku šolskega leta. Poleg priznanja dobita 

nagrajenca tudi pokal. 

 

 

 

2. Priznanje za dosežke na kulturno-umetniškem področju prejeme učenec, ki izpolnjuje 

zahtevane kriterije glede dosežkov: 

 

 večletno sodelovanje na kulturnih prireditvah šole, 

 sodelovanje na raznovrstnih natečajih in s tem prispevanje k ugledu šole, 



 aktivno sodelovanje pri različnih projektih v okviru šole, 

 aktivna udeležba pri interesnih dejavnostih vezanih na kulturno-umetniško področje. 

 

Priznanje se podeli učencu 9. razreda. Glede na to, da je več področij kulturno-umetniškega 

delovanja, se priznanje podeli za posamezno področje. Nagrajencev je v posameznem letu 

lahko več. V kolikor v posameznem šolskem letu noben učenec ne izpolnjuje kriterijev, se 

priznanja ne podeli. 

Dobitnika lahko predlaga razrednik, učitelj, mentor ali ravnatelj. O predlogu razpravlja in 

odloča učiteljski zbor z glasovanjem ob zaključku šolskega leta. 

 

Priznanje podeli ravnatelj na slovesnosti ob zaključku šolskega leta. 

 

 

 

 

3. Zlata čebela je priznanje, ki ga prejmejo tisti učenci in učenke šole, ki pokažejo večletno  

prizadevnost in uspešnost na več različnih področjih.  

 

Učenke in učence, ki prejmejo zlato čebelo, lahko predlaga razrednik, mentor, strokovni 

delavci šole ali ravnatelj. O predlogu razpravlja in odloča učiteljski zbor ob zaključku 

šolskega leta. 

 

Priznanje podeli ravnatelj na slovesnosti ob zaključku šolskega leta. 

 

 

4. Zlato satje je najvišje priznanje OŠ Toneta Pavčka, ki se ga podeli učencu, ki se je v 

daljšem časovnem obdobju izredno izkazal na več področjih dela v šoli, imel vzoren odnos do 

sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev šole in bistveno prispeval k uspehom in ugledu šole. 

 

Dobitnika zlatega satja lahko predlaga razrednik, učitelj določenega predmeta, mentor, 

svetovalni delavec ali ravnatelj. Predlog obravnava učiteljski zbor in ga potrdi z glasovanjem. 

Če učiteljski zbor ugotovi, da nihče ne ustreza kriterijem za pridobitev zlatega satja, potem 

priznanja za to šolsko leto ravnatelj ne podeli. 

 

Dobitnikom priznanje podeli ravnatelj na slovesnosti ob zaključku šolskega leta. 

 

III. Nagrade 

 

Šola lahko ob izrekanju pohval in priznanj učence tudi nagradi. 

 

1. Knjižna nagrada pripada vsem dobitnikom priznanja za dosežke na kulturno-umetniškem 

področju, zlate čebele in zlatega satja ter srebrnih in zlatih priznanj s posameznih 

tekmovanj. 

 

2. Nagradni izlet ob koncu šolskega leta  (v sodelovanju z Občino Mirna Peč) pripada vsem 

dobitnikom, zlate čebele, zlatega satja, dobitnikom srebrnih in zlatih priznanj ter medalj 



na regijskih in državnih tekmovanjih, uspešnim učencem likovnih in literarnih natečajev 

ter ostalim prizadevnim učencem, ki jih določijo mentorji dejavnosti in/ali razredniki. 

 

3. Druge nagrade, ki jih določijo organi šole ali druge pristojne ustanove. 

 

 

 

 

 

Pravila veljajo od dneva sprejema dalje. 

 

 

 

Mirna Peč, 1. 9. 2017 

 

 

 

 

          Ravnatelj 

          Danijel Brezovar 

 

        

       
 

 

 


