PRAVILNIK GIMNAZIJE NOVO MESTO O MERILIH
ZA PODELJEVANJE POHVAL, PRIZNANJ IN
NAGRAD DIJAKOM

Številka vpisa v register:

Velja od 25. 9. 2015.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. list RS, št. 60/2010) in 24. člena Šolskega reda
Gimnazije Novo mesto ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič sprejme

PRAVILNIK GIMNAZIJE NOVO MESTO O MERILIH ZA PODELJEVANJE POHVAL,
PRIZNANJ IN NAGRAD DIJAKOM
UVODNA DOLOČBA:
Pohvala, priznanje, priznanje z nagrado ter nagrada odličnosti so kategorije priznanj, s katerimi se pri dijakih
spodbuja odličnost in občutek pripadnosti šoli. Dosežki dijakov prispevajo k ugledu šole v slovenskem, kakor tudi
mednarodnem prostoru, zato morajo biti merila za podeljevanje nagrad opredeljena v pravilniku. Pomen
priznanj/nagrad dodatno ovrednoti vizualni vidik in način podeljevanja.
1. člen
(pohvale, priznanja, priznanja z nagrado)
Dijak ali skupina dijakov od prvega do četrtega letnika lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo
pohvalo, priznanje ali priznanje z nagrado.
Dijaki četrtega letnika lahko prejmejo tudi nagrado odličnosti, ki jo podeli Gimnazija Novo mesto za izjemne
dosežke in dejanja, s katerimi je dijak prispeval k ugledu šole. V tem primeru se dijaku ne podeli priznanja ali
priznanja z nagrado.
Predlog za podelitev pohvale, priznanja, priznanja z nagrado in nagrade dijakom ali skupini dijakov lahko
podajo:
- razrednik,
- strokovni delavci šole,
- mentorji dejavnosti,
- vodje strokovnih aktivov,
- ravnatelj,
- oddelčna skupnost ali dijaška organizacija,
- starši.
Ravnateljica najkasneje do 30. 4. za tekoče šolsko leto na oglasni deski šole objavi poziv za oddajo predlogov, v
katerem določi roke in način oddaje predlogov.
2. člen
(podeljevanje pohval, priznanj, priznanj z nagrado)
Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval. Priznanje, priznanje z nagrado in nagrado odličnosti
podeli ravnatelj na slavnostni prireditvi ob zaključku šolskega leta. Pohvale, priznanja in priznanja z nagrado se
podeljuje za izstopajoče dosežke v posameznem šolskem letu ali za večletno delo in vidne uspehe. Nagrado
odličnosti se podeljuje najuspešnejšim dijakom, ki končujejo šolanje na Gimnaziji Novo mesto.
3. člen
(pohvale)
Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se dijak ali skupina dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali
kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni. Ustno pohvalo izreče razrednik, mentor dejavnosti, učitelj ali
ravnatelj javno v oddelku.
O podelitvi pohvale odloča razrednik, izjemoma lahko tudi ravnatelj. Pisne pohvale podeljuje razrednik za
aktivnosti, ki trajajo dalj časa oz. celo šolsko leto, za delo v oddelčni skupnosti, za individualne ali skupinske
dosežke, za prizadevno delo in dosežke pri interesnih in drugih dejavnostih šole.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
- prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole:
 odličen uspeh,
 nagrado na šolskih natečajih (npr. fotografski, likovni, literarni natečaj …)

 doseženo zlato priznanje iz EPI readinga, zlata francoska, španska in nemška bralna značka,
 pridobljeno DELF A1, A2 in B1 diplomo, DSD 1 diplomo…,
- prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti:
 pozitiven odnos do šolskega dela,
 prizadevno in učinkovito opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti,
 medsebojno pomoč v razredu,
 pomoč učitelju pri reševanju problematike v razredu …,
- prizadevno in učinkovito delo v dijaški organizaciji,
- pripravo in vodenje šolskega radia,
- nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo:
 prostovoljstvo,
 tutorska pomoč,
 izredne humanitarne akcije v okviru šole …,
- sodelovanje pri aktivnostih za promocijo šole:
 sodelovanje na informativnem dnevu, Akademiji znanja in predstavitvah šole …,
 urejanje spletne strani šole, Facebook profila šole in drugih socialnih spletnih omrežij (fotografiranje
dogodkov, članki, video vsebine),
 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev,
 uredniški odbor šolskega glasila,
 sodelovanje v gledaliških, plesnih, glasbenih, likovnih in literarnih skupinah, ki delujejo na ravni šole in
v lokalni skupnosti,
 enoletno aktivno in vestno sodelovanje pri organizaciji športnih tekmovanj, pisanju poročil in
fotografiranju športnih dogodkov,
 aktivno sodelovanje pri pripravi programa mednarodne izmenjave …,
- zastopanje šole in doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih z različnih področij znanja in delovanja
ter športnih ali drugih tekmovanjih ali srečanjih dijakov:
 doseženo bronasto priznanja iz znanja na šolski tekmovalni ravni,
 sodelovanje na regijskih in državnih tekmovanjih iz znanja in na natečajih,
 sodelovanje na regijskem Srečanju mladih raziskovalcev Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
 posamično ali ekipno sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih in uvrstitev na višjo tekmovalno
raven,
 večkratno sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih,
- sodelovanje pri pripravi delavnic in projektov,
- drugih razlogov, ki jih razrednik, mentor, učiteljski zbor ali ravnatelj ocenijo kot primeren razlog za podelitev
pohvale.
Pohvale ne more prejeti dijak, ki je v tekočem letu prejel vzgojni ukrep, višji od ukora razrednika, z izjemo dijakov,
ki bi po merilih zapisanih v 4. in 5. členu lahko prejeli priznanje ali priznanje z nagrado, če tako odloči učiteljski
zbor.
4. člen
(priznanja)
O podelitvi priznanja odloča učiteljski zbor šole. Če to ni mogoče, o tem odloči ravnatelj. Priznanja se podeljujejo
za delo in dosežke, ki so pomembni za celotno šolo in znatno prispevajo k njenemu ugledu v širši skupnosti, in
sicer za:
- zastopanje šole in doseganje vidnih rezultatov na regijskih (območnih) in državnih tekmovanjih z različnih
področij znanja in delovanja ter športnih ali drugih tekmovanjih ali srečanjih dijakov:
 doseženi vsaj dve srebrni ali eno zlato priznanje na tekmovanju iz znanja na regijski (območni) ali
državni ravni v tekočem šolskem letu,
 doseženo bronasto ali srebrno priznanje na državnem Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v
tekočem šolskem letu,
 posamična ali ekipna uvrstitev na 4. – 8. mesto na državnih šolskih športnih tekmovanjih,
- izstopajoč nastop v lokalni skupnosti,
- izstopajočo vlogo v gledaliških predstavah oz. pri njihovi pripravi,
- dosežen viden uspeh na natečajih (vsaj na regijski ravni),
- vsaj triletno sodelovanje in doseganje dobrih rezultatov v šolskih športnih ekipah,

 ekipni športi: uvrstitev do četrtfinala,
 posamično: uvrstitev od 9. – 16. mesta,
- vsaj triletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti in dijaški organizaciji,
- vsaj triletno nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo:
 prostovoljstvo,
 tutorska pomoč,
 izredne humanitarne akcije v okviru šole …,
- vsaj triletno sodelovanje pri aktivnostih za promocijo šole:
 sodelovanje na informativnem dnevu, Akademiji znanja …,
 urejanje spletne strani šole, Facebook ali Instagram profila šole (fotografiranje dogodkov, članki, video
vsebine),
 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi šolskih prireditev,
 uredniški odbor šolskega glasila,
 sodelovanje v gledaliških, plesnih, glasbenih, likovnih in literarnih skupinah, ki delujejo na ravni šole in
v lokalni skupnosti,
 aktivno in vestno sodelovanje pri organizaciji športnih tekmovanj, pisanju poročil in fotografiranju
športnih dogodkov,
 aktivno sodelovanje pri pripravi programa mednarodne izmenjave …,
- vsaj triletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in obšolskem delu,
- vsaj triletno pripravo in vodenje šolskega radia,
- pridobljeno DSD2 diplomo in DELF B2,
- štiriletni odličen uspeh
Priznanje lahko dobi tudi dijak, ki izpolnjuje vsaj pet kriterijev za pohvalo, kadar učiteljski zbor presodi, da gre za
ustrezno tehtne in raznovrstne dejavnosti ter dovolj izrazit dijakov prispevek pri njih in zaradi drugih razlogov, ki
jih razrednik, mentor, strokovni aktiv, učiteljski zbor ali ravnatelj ocenijo kot primeren razlog za podelitev
priznanja. Izjemoma lahko zaradi utemeljenih razlogov učiteljski zbor odloči tudi drugače.
Priznanja ne more prejeti dijak, ki mu je bil v tekočem letu izrečen vzgojni ukrep zaradi težjih ali najtežjih kršitev,
razen v primeru, da mu je bil vzgojni ukrep izbrisan. V primer, da je vzgojni ukrep še veljaven, lahko dijak namesto
priznanja prejme pohvalo, če tako odloči učiteljski zbor.
5. člen
(priznanja z nagrado)
V primeru izjemnega dosežka na državnem ali mednarodnem nivoju ali izvajanja dejavnosti, ki je pomembna za
šolo v celoti in s katero je dijak znatno prispeval k ugledu šole v širši skupnosti, prejme ob priznanju tudi nagrado.
Posameznik ali skupina dijakov je lahko nagrajen s knjižno nagrado, z udeležbo na različnih raziskovalnih,
jezikovnih, športnih in drugih taborih oz. srečanjih dijakov ali z nagradno ekskurzijo v organizaciji šole.
O podelitvi priznanja z nagrado odloča učiteljski zbor šole. Če to ni mogoče, o tem odloči ravnatelj. Priznanja z
nagrado se podeljujejo za delo in dosežke, ki so pomembni za celotno šolo in znatno prispevajo k njenemu ugledu
v širši skupnosti, in sicer za:
- zastopanje šole in doseganje vidnih rezultatov na državnih in mednarodnih tekmovanjih z različnih področij
znanja in delovanja ter športnih ali drugih tekmovanjih ali srečanjih dijakov:
 posamična ali ekipna uvrstitev na 1. - 3. mesto na državnem tekmovanju iz znanja ali na športnih
tekmovanjih,
 posamična ali ekipna uvrstitev na 1. - 3. mesto na natečajih državne ali višje ravni ,
 doseženi vsaj dve zlati priznanji na državnem tekmovanju iz znanja v tekočem šolskem letu,
 doseženo zlato priznanje na državnem Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije v tekočem šolskem
letu,
 sodelovanje na olimpijadi iz znanja,
 uvrstitev na mednarodna tekmovanja, na katerih zastopa šolo,
- štiriletno sodelovanje in doseganje vrhunskih rezultatov v več športnih panogah,
- vsaj trikratna uvrstitev na polfinalno ali finalno tekmovanje (4. - 8. mesto).
Priznanje z nagrado lahko dobi tudi dijak, ki izpolnjuje vsaj pet kriterijev za priznanje, kadar učiteljski zbor presodi,
da gre za ustrezno tehtne in raznovrstne dejavnosti ter dovolj izrazit dijakov prispevek pri njih in zaradi drugih

razlogov, ki jih razrednik, mentor, učiteljski zbor ali ravnatelj ocenijo kot primeren razlog za podelitev priznanja z
nagrado.
Priznanja z nagrado ne more prejeti dijak, ki mu je bil v tekočem letu izrečen vzgojni ukrep zaradi težjih ali
najtežjih kršitev, razen v primeru, da mu je bil vzgojni ukrep izbrisan. V primeru, da je vzgojni ukrep še veljaven,
lahko dijak namesto priznanja z nagrado prejme pohvalo, če tako odloči učiteljski zbor.
6. člen
(nagrada odličnosti)
Nagrado odličnosti se podeljuje najuspešnejšim dijakom, ki uspešno končajo šolanje na Gimnaziji Novo mesto,
za izjemne dosežke v času šolanja. O dodelitvi nagrade odloča učiteljski zbor Gimnazije Novo mesto. Nagrada se
podeljuje v obliki steklene skulpture.
Nagrado odličnosti lahko prejme dijak, ki izpolnjuje več kriterijev:
- vsaj dvakratna uvrstitev med prve tri dijake oziroma dosežena vsaj tri zlata priznanja na državnih tekmovanjih
iz znanja, srečanjih in na natečajih,
- vsaj dvakratna uvrstitev na drugo ali tretje mesto v posamičnem ali ekipnem državnem športnem tekmovanju,
- vsaj dvakratno doseženo zlato priznanje za raziskovalno nalogo na državnem Srečanju mladih raziskovalcev
Slovenije,
- sodelovanje na olimpijadi iz znanj in športa, kjer zastopa šolo,
- večkratni (vsaj dvakrat) dobitnik priznanja z nagrado,
- štirileten odličen uspeh,
- posamična ali ekipna uvrstitev na prvo mesto na državnem tekmovanju,
- posamična ali ekipna uvrstitev na mednarodna tekmovanja, kadar zastopa šolo,
- izstopajoče sodelovanje v dveh ali več različnih dejavnostih šole, kjer je dijak s svojim delom promoviral šolo.
Nagrade odličnosti ne more prejeti dijak, ki mu je bil v času šolanja na Gimnaziji Novo mesto izrečen vzgojni ukrep
zaradi težjih ali najtežjih kršitev.
7. člen
Vsakoleten seznam dijakov, ki so prejeli priznanja ali nagrade, je sestavni del šolske kronike.
8. člen
Pravilnik Gimnazije Novo mesto o merilih za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad dijakom sprejme ravnateljica
po predhodni pridobitvi mnenj učiteljskega zbora Gimnazije Novo mesto, dijaške skupnosti, sveta staršev in sveta
šole.
9. člen
Spremembe tega pravilnika sprejme ravnateljica Gimnazije Novo mesto po predhodni pridobitvi mnenj organov
iz 8. člena tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema in nadomesti prejšnji pravilnik, ki ureja to področje.
Datum sprejema pravilnika: 25. 9. 2015.
Mojca Lukšič,
ravnateljica
Datum pridobitve mnenja učiteljskega zbora: 27. 12. 2014, 28. 1. 2015, 13. 5. 2015 in 15. 9. 2015
Datum pridobitve mnenja dijaške skupnosti: 22. 9. 2015
Datum pridobitve mnenja sveta staršev: 23. 9. 2015
Datum pridobitve mnenja sveta šole: 24. 9. 2015

