PRAVILNIK O POHVALAH, PRIZNANJIH IN NAGRADAH
DIJAKOM SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE MURSKA SOBOTA
Sprejet dne: 28.8.2003
Veljaven od dne: 29.8.2003
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način podeljevanja pohval, priznanj in nagrad dijakom – dijakinjam SZŠ MURSKA SOBOTA
(v nadaljevanju: »šola«).
2. člen
Dijak-inja ali skupina dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme:
pohvalo,
priznanje,
nagrado.
3. člen
Pohvalo, priznanje, nagrado dijaku - inji ali skupinam dijakov lahko predlaga:
razrednik,
učitelj, mentor dejavnosti,
ravnateljica,
drug strokovni delavec šole,
oddelčna skupnost dijakov ali dijaški parlament
starši.
4. člen
POHVALA
Pohvala je lahko ustna ali pisna.
Ustna pohvala
Dijak-inja ali skupina dijakov je lahko ustno pohvaljen-a, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali
kratkotrajni aktivnosti. Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali ravnateljica javno v oddelku.
Izrečeno ustno pohvalo zabeleži razrednik v poročilu za ocenjevalno obdobje.
Pisna pohvala
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 dijaka.
Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih
šole,
prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven pouka,
doseganje vidnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov z različnih področij
znanja in delovanja,
posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti dijakov ali skupnosti dijakov šole,
spoštljiv odnos do odraslih in nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
drugih razlogov, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za razlog ustne
ali pisne pohvale.

Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj šole.
5. člen
Priznanja se podeljujejo za:
večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu,
doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območje občine,
regije in celotne države,
večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,
doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo,
doseganje vidnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki šole sodelujejo v raznih športnih klubih,
večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti dijakov šole,
druge dejavnosti, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za podelitev
priznanja.
Priznanje je praviloma plaketa, lahko pa tudi knjižna nagrada – po odločitvi ravnateljice šole.
Priznanje šole podeli dijaku-inji ravnateljica ali razrednik ob podelitvi spričeval.
6. člen
NAGRADA
Nagrada šole se podeli dijaku-inji za:
večletno prizadevnost in doseganje pomembnih rezultatov pri šolskem in izvenšolskem delu,
doseganje pomembnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih dijakov, ki so organizirana za območje
občine, regije ali države,
večletno prizadevno sodelovanje in doseganje pomembnih rezultatov pri raznih interesnih dejavnostih,
doseganje pomembnih rezultatov na športnih področjih, kjer dijaki predstavljajo šolo,
večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali v šolskem parlamentu,
druge dejavnosti, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za podelitev nagrade.
Vrsto nagrade za posameznega dijaka-injo določi ravnateljica v sodelovanju z razrednikom dijaka-inje oziroma
mentorjem.
Nagrada je lahko knjižna, pripomoček, ki ga dijak-inja lahko uporablja pri pouku ali pri drugih dejavnostih šole,
nagradni enodnevni izlet.
Nagrado podeli dijaku-inji ravnateljica ob podelitvi spričeval.
7. člen
Pisne pohvale, priznanja in nagrade se lahko podelijo dijakom-injam izjemoma tudi med šolskim letom.
8. člen
O predlogih za podelitev priznanja oz. nagrade odloči komisija oz. razredni ali celotni učiteljski zbor. Komisijo
sestavljajo:
ravnateljica,
šolska svetovalka in
dijak-inja predstavnik-ca dijaškega parlamenta.
Vsak predlog mora biti pisno obrazložen (priloga obrazec).
9. člen
Vsakoleten seznam dijakov-inj, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del šolske kronike.
Šolska komisija vodi evidenco izdanih sklepov o podelitvi pohval, priznanj in nagrad.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta pravilnik se po potrebi lahko spremeni.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu pravilnika.

