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Na podlagi 18., 19.,20.,21.,in 22. elena Pravilnika o praYicah in dolZnostih v osnovni Soli je sprejet

PRAVILNIK O IIAGRAJEVANJU UCENCEV V OSNOWI SOLI

f.

ilen

Udenci ali skupine uiencev lahko za uspc$no in prizadevno dclo v

2.

ioli prcjenujo pohvale, nagrade ir prizniurja

tlen

Pohvale, priznanja in nagrade lahko pedlagajo:razrednih drugi strokovni delavci 3ole, mcntorji dejavnosti, ra\,'natelj,
oddeldne skupnosti, skupnost udencev in starsi

3.

alen

Pohvale so lahko ustne ali pisne:
-ustnoje pohvaljen uienec ali skupina udencev, ki se izkazejo z enlaatno ali kratkotrajno alcivnostjo ali dejavnostjo
-ustne pohvale lahko izrctc razrednik, strokovni delavci, ravnalelj ali mentor dejaynosti
-pisne pohvalc podcljuje razrcdrik ali mentor dejavnosti, ki traja vso Solsko leto
-razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddel6ni stupnosti ali za individualno mpredovanje udenca
-menlol podeliuje pisne pohale za pdz-adcvno delo pri irteresnih ali drugih de-ia\,'nostih

4.

{len

Pisne pohvale se podeljujejo za:
-priz-adevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku interesnih dejawostih in &ugih dejavnostih iole
-bistveno izboljgnje u6nega uspeha v primerFyi s Feteklim letom
doscganje vidnih rezultatov na Solskih tekmovanjih in srcdanjih ucencev z razlidnih podrocjih znanja in delovanja
-posebej priadevno in uiinkovito delo v oddeldni skupnosti udencev ali skupnosti udenccv Solc
-spoitljiv odnos do uaencev, delavcev iole in drugih odraslih oseb ter za medsebojno pomoi listim osebam, kijo

potrebujejo

5.

ilen

Priznanja podeljuje uecncem wnatelj Sole, in sicer za dclo oziroma doseZek ki je pomcmbcn za celotno iolo ali
znaho prispeva k ugledu Sole v Sirsi skupnosti.

-

Priznanja se izrekajo za:
-vedletno prizadevnost in doscganj€ vidnih rezultatov pri Solskcm delu
-doseganje vidnih rszultatov na tekmovanjih in sedanjih uiencev. ki so organizirara za obmotje celotne drZave
-veeletno prizadevno sodclovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih
-vedletno priader,no dclo v oddeldni skupnosti, skupno$i ueencev Sole ali iolskcm parlarnentu

u$yi

ki.pejemajo priznanje, so lahko nagrajeni.
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sodetovanju z razednikom oziroma rnenrorjem. rravitorna
uporablja pri pouku ali drugih &javnosrih gote.

hiznanja in nagrade podeljuje ravnaelj ob zaldjudh sotskega lera
na slanosten naeirl

Po-hvale.

in priznanja razrednik lpiSe v drermik o"ru

ocenamr

inTirr*llosorrt

*

uspehu oziroma

spriiwalo z opisnimi

8.dlen

Pravilnikje bil obralnavan in sprejet na konferenci strokovoih
&lavcev iole,tne 30. 01.2003.

Sveti Jurij, 30januar 2003
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