KRITERIJI IN MERILA za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad učencem
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Kriteriji in merila za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad učencem OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci so priloga Vzgojnega načrta šole OŠ Janka Ribiča Cezanjevci. Osnutek
kriterijev je pripravil tim za uresničevanje in izvajanje VN, pri dokončni vsebini so sodelovali
vsi strokovni delavci šole.

Posamezni učenci in skupine učencev lahko prejmejo pohvale, priznanja in nagrade za
uspešno in prizadevno delo v šoli, vendar le ob spoštljivem odnosu do učencev in delavcev
šole.
Pohvalo lahko prejme tudi oddelčna skupnost učencev.
Pohvale, priznanja in nagrade lahko predlagajo:
- razrednik
- oddelčna skupnost ali skupnost učencev šole
- drugi strokovni delavci šole
- mentorji interesnih in drugih dejavnosti
- ravnatelj
Pri podeljevanju pohval, priznanj in nagrad se upošteva:
- prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku ter interesnih in drugih
dejavnostih;
-

doseganje vidnih rezultatov na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih iz znanja
posameznih predmetov ter na natečajih, srečanjih ali drugih oblikah udejstvovanja;

-

prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev ali šolskem parlamentu;

-

zgleden in spoštljiv odnos do sošolcev, delavcev šole in drugih, naključnih obiskovalcev
šole;

-

pomoč sošolcu/ki pri učnem in drugem delu, pri skupnem preživljanju prostega časa,
pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v učno-vzgojni proces;

-

vsestransko aktivno sodelovanje na več področjih

POHVALE
Pohvale so lahko ustne ali pisne. Podelijo se ob zaključku posameznega razreda.
a) Ustna pohvala
Posamezni učenci ali skupina učencev so lahko ustno pohvaljeni, kadar se izkažejo s
prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni dejavnosti. Ustno pohvalo izreče razrednik,
mentor, učitelj ali ravnatelj javno v oddelku.
Predlagatelj pohvale izroči seznam pohvaljenih učencev razrednikom, ki izrečene
ustne pohvale zabeležijo v poročilu za ocenjevalno obdobje.
POHVALA MENTORJA
Ob zaključku šolskega leta lahko mentorji interesnih in drugih dejavnosti pohvalijo učence za
sodelovanje, trud, reden obisk, aktivno sodelovanje, vzorno vedenje,…Pohvalijo lahko v ustni
ali pisni obliki.
Pisna oblika pohvale mentorja ni predpisana, na njej pa mora pisati POHVALA MENTORJA.
Pohvala mora biti opremljena z imenom in žigom šole ter podpisom mentorja. Zaradi šolske
evidence mentor izroči seznam pohvaljenih učencev razrednikom.

b) Pisna pohvala od 1. do 3. razreda
V 1. in 2. razredu pisnih pohval za doseženo znanje ne podeljujemo.
Pisno pohvalo se učencu 3. razreda podeli za prizadevnost pri pouku in doseženo povprečno
oceno 4,55 ali več.
Pisno pohvalo se v prvem triletju lahko podeli:
- za zelo uspešne rezultate na šolskih tekmovanjih in pri šolskih dejavnostih (matematično
tekmovanje Kenguru, zlato priznanje Računanje je igra, bralna značka, eko bralna značka,
Cankarjevo priznanje, redno branje in izpolnjevanje bralnih listov,… – zadostiti je treba 3
kriterijem),
- za sodelovanje pri šolskih dejavnostih (prireditve, proslave,…)
- za aktivno sodelovanje pri interesnih dejavnostih
- za spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole (pomoč sošolcem, nekonfliktnost, trud za
prijazne medsebojne odnose, upoštevanje razrednih in šolskih pravil – učenec mora
upoštevati vse kriterije).
Učenec mora dosegati vsaj enega od zgoraj navedenih kriterijev ter obvezno kriterij o
primernem vedenju.

c) Pisna pohvala od 4. do 9. razreda
Pisno pohvalo se učencu podeli za prizadevnost pri pouku in doseganje izjemnega učnega
uspeha (povprečna ocena 4,55 in več).
Pisno pohvalo se v 2. in 3. triletju lahko podeli:
- za aktivno sodelovanje pri vsaj dveh interesnih in drugih dejavnostih šole,
- za celoletno pomoč sošolcem in učencem na različnih področjih,
- za osvojitev vsaj dveh priznanj na tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih
področij znanja in delovanja (druga triada – šolska tekmovanja, tretja triada – regijska,
državna in mednarodna tekmovanja),
- iz drugega razloga, ki ga učiteljski zbor oceni kot primernega za izrek pohvale,
- za spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole.
Učenec 2. triletja mora dosegati vsaj 2 zgoraj navedena kriterija in kriterij o primernem
vedenju, učenec 3. triletja pa mora za pisno pohvalo dosegati vsaj 3 zgoraj navedene kriterije
in kriterij o primernem vedenju.
Oblika pisne pohvale za doseženo znanje je enotna za celo šolo. Na pohvalo, ki jo prejme
učenec za doseganje ostalih kriterijev, se zapiše, za kaj je učenec pohvaljen.
Pisno pohvalo podeli razrednik ob zaključku šolskega leta ob podelitvi spričeval.
Na pisni pohvali mora biti ime šole, datum, podpis razrednika(na pohvali za doseženo znanje
podpis ravnatelja) in žig šole.
PRIZNANJA IN NAGRADE ŠOLE
Priznanja in nagrade se podelijo praviloma v devetem razredu ob zaključku šolanja. Če se
posamezni učenec izkaže z mnogimi izjemnimi uspehi že prej, lahko izjemoma to nagrado
dobi tudi učenec nižjega razreda.
a) Priznanje
Priznanje se podeli učencu za:
- večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in
izvenšolskem delu (povprečna ocena 4,55, uspešne raziskovalne naloge ipd.)
- v 6. in 9. razredu dosežek 90 % ali več na NPZ vsaj pri dveh predmetih
- doseganje pomembnih rezultatov na področnih in državnih tekmovanjih s področja
znanja in umetnosti (vsaj dve srebrni priznanji ali eno zlato),
- večletno prizadevno delovanje in doseganje vidnih rezultatov pri raznih interesnih
dejavnostih na šoli,
- doseganje pomembnih rezultatov na športnem področju, kjer učenci predstavljajo šolo
(doseženo 1., 2. ali 3. mesto na državnem tekmovanju),
- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole in na šolskem
parlamentu,
- za vsaj enoletno pomoč sošolcem in učencem na različnih področjih v času šolanja od
6. do 9. razreda,
- spoštljiv odnos do učencev in delavcev šole.
Učenec mora dosegati vsaj 3 zgoraj navedenih kriterijev in kriterij o primernem
vedenju.

b) Priznanja s knjižno nagrado
Za tako priznanje mora učenec ob spoštljivem odnosu do učencev in delavcev šole izpolniti
vsaj 5 izmed kriterijev za priznanje.
O izboru knjig odloči učiteljski zbor. Ravnatelj napiše v knjigo posvetilo.
Priznanja in knjižne nagrade podeli ravnatelj skupaj z razrednikom na zaključni prireditvi
oziroma na valeti.
c) Priznanje z vpisom v Zlato knjigo OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Taka priznanja se podelijo učencem, ki so doprinesli izjemen prispevek k razvoju in ugledu
šole ter k njeni prepoznavnosti.
Učenec mora izpolnjevati vse naslednje kriterije:
 biti prizadeven v oddelčni in šolski skupnosti,
 izpolnjevati kriterij za priznanje,
 v vseh letih šolanja doseči povprečje ocen najmanj 4,60,
 osvojiti 1 zlato ali 3 srebrna priznanja(namesto 3 srebrnih je lahko 1 zlato priznanje)
na regijskih in državnih šolskih tekmovanjih iz znanja predmetov.
Ravnatelj na valeti vpiše učenca v Zlato knjigo, učenec se vanjo podpiše.

