
 

 
 

Na osnovi  5. točke Vzgojnega načrta Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane je strokovni zbor 
sprejel naslednji    
 

 
 

PRAVILNIK O  
POHVALAH, PRIZNANJIH, NAGRADAH 

 
 

1. člen 
Učenci prejmejo ustno ali pisno pohvalo, priznanje in nagrado ob koncu 9. razreda ter  nagrado 
za najboljšega učenca/ko šole. Učenci, ki so dosegli vsa leta številčnega ocenjevanja  vse 
zaključene ocene odlično se vpišejo v Zlato knjigo Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane. 
 
Za dosežke na področju športa prejmejo pohvale, priznanja, medalje, pokale, praktične nagrade. 
 

2. člen 
Pohvalo in/ali nagrado učencu lahko predlaga razrednik, učitelj, mentor dejavnosti, ravnateljica, 
drugi strokovni delavci šole, oddelčna skupnost učencev. O dodelitvi odloči učiteljski zbor šole. 
Razrednik to zabeleži v poročilo o delu oddelka ob koncu pouka.  
 
Priznanje (bronasto, srebrno, zlato, o sodelovanju)  izda posamezna organizacija ali ustanova v 
okviru katere se izvaja tekmovanje v znanju,  umetnosti, natečaj, revija … 

 
3. člen 

Ustna pohvala 
Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so 
ustno pohvaljeni.  
Pohvalo izreče razrednik, učitelj ali ravnateljica, javno v oddelku  oz. po ozvočenju. 

 
4. člen 

 
Pisna pohvala se lahko podeli učencu za:  
-        prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih      
         dejavnosti šole;  
-        za udeležbo na tekmovanjih v znanju,  
-        za udeležbo na področju športnih tekmovanj;  
-        aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev,  
         pomembnih za delo šole; 
-        večino odlično zaključenih ocen; 
-       vzorno opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti, 
-        pomoč pri krepitvi vrednot skupnega življenja v oddelku in nenasilnega reševanja 
         konfliktov, 
-        pomoč sošolcem na različnih področjih, 



-       drugi razlog, ki ga učiteljski zbor oceni kot primernega za izrek pohvale. 
Pisno pohvalo podeli učencu razrednik ob podelitvi spričeval. 
 

5. člen 
Pisno priznanje 
učenec doseže z udeležbo na različnih tekmovanjih v znanju,  umetnosti, na  natečaju, revijah … 
Pisno priznanje o doseženem mestu (bronasto, srebrno, zlato priznanje) ali o sodelovanju podeli 
učencem razrednik na zaključni šolski prireditvi, učencem 9. razreda pa razrednik na valeti. 
 

6. člen  
 

Nagrada se podeli učencu praviloma 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, 
-        prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih interesnih 
         dejavnostih, 
-        doseganje pomembnih rezultatov na športnih področjih, kjer učenci predstavljajo šolo; 
-        prizadevno delo v oddelčni skupnosti, 
-        drugi razlog, ki ga učiteljski zbor oceni kot primernega za podelitev nagrade. 
Nagrada se lahko podeli tudi skupini učencev. 
Nagrada se lahko izjemoma podeli tudi v drugih razredih od 5. razreda navzgor na predlog 
razrednika oz. oddelčnega učiteljskega zbora. 
 
Nagrado za najboljšega učenca/ko šole in nagrade ob koncu 9. razreda  podeli ravnateljica na 
valeti. Prejemnike nagrad navede v šolski kroniki.  
 

7. člen 
 

Vrsto nagrade za posameznega učenca/skupino določi ravnateljica v sodelovanju z razrednikom 
učenca oziroma mentorjem dejavnosti. Nagrada je lahko knjiga, didaktični pripomoček ali 
zanimiva dejavnost.  

8. člen 
 

Nagrado za najboljšega učenca/ko oddelka 9. razreda prejme učenec ali učenka za vsestransko 
uspešnost, dodatna prizadevanja na različnih področjih življenja in dela in vzornost v ravnanjih 
ter vedenjih. 
Pisni predlog pripravi razrednik v sodelovanju z oddelčno skupnostjo.  
Izjemoma sta lahko predlagana dva učenca iz istega oddelka, lahko pa tudi nihče. 

 
9. člen 

Zlata knjiga Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane 
Učenci, ki so vsa leta osnovnega šolanja dosegli vse zaključne ocene odlično, so predstavljeni v 
Zlati knjigi Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane. Predstavitev vključuje: fotografijo učenca/ke, 
datum začetka  in zaključka osnovnega šolanja,  največje uspehe, poklicne želje ali življenjsko 
vodilo učenca/ke. 
Vpis v zlato knjigo se opravi na zaključni šolski prireditvi. 

 
 



 
10. člen 

 
Pisne pohvale, priznanja in nagrade se lahko podelijo učencem izjemoma tudi med šolskim letom 
na predlog razrednika. 
 

 
11. člen 

 
Pohvale, priznanja, medalje, pokali in nagrade za športne dosežke 
Pohvale, priznanja, medalje, pokale in nagrade za dosežke na področju športa podelijo na 
vsakoletni zaključni športni prireditvi učitelja športa, mentorji posameznih športnih dejavnosti in 
ravnateljica. 
 

12. člen 
 
 
Pravilnik začne veljati 19. 6. 2014 
 
 
 
 
 
 
Številka: 3/PPN 
Datum sprejetja: 19. 6. 2014 

 
 
 

mag. Francka Mravlje,  
ravnateljica 

 
 

 
 
 


