
Na osnovi  45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Ur. l. RS, št. 12/96 in 23/96) in 6. 
člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 82/2004), je ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota (v 
nadaljnjem besedilu EKONOMSKA ŠOLA) dne 30.8.2009 določil 
 
  

PRAVILNIK O POHVALAH, NAGRADAH IN PRIZNANJIH DIJAKOM 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta  pravilnik ureja način dodeljevanja pohval, nagrad in priznanj dijakom Ekonomske šole (v nadaljevanju šole) 
 

2. člen 
 
Dijaki ali skupine dijakov lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. 
 
Nagrado prejme tudi najboljši oddelek. 

3. člen 
Pohvale, priznanja in nagrade dijakom ali skupinam dijakov lahko predlagajo: 
 

 razrednik, 

 drugi strokovni delavci šole, 

 mentorji dejavnosti, 

 ravnatelj, 

 oddelčne skupnosti in skupnost dijakov šole, 

 športni klubi ali druge organizacije. 

 starši. 
 

4. člen 
Pohvale so lahko ustne ali pisne. 
 
Kadar se dijak ali več dijakov izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno 
pohvaljeni. 
Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. 
 
Ustne pohvale izrekajo razrednik, mentor posameznih dejavnosti in učitelji. 
 
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 in drugih tekmovanjih in srečanjih dijakov, 
 

 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 
pisne ali ustne pohvale. 

 
Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini dijakov. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj šole. 
 
  



5. člen 
Priznanja podeljuje dijakom ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali 
znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. 
 

6. 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 različnih področjih izven šole; 

 večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti dijakov šole, 

 drugih razlogov, ki jih ravnatelj, učiteljski zbor šole ali razrednik in mentorji ocenijo kot primerne za razlog 
podelitve priznanja. 

 
7. člen 

Dijaki, ki so že prejeli priznanje na osnovi 5. in 6. člena tega pravilnika, lahko zaradi uspešnega širjenja ugleda šole v 
okolju v katerem živijo ali v primeru promocije šole  izven sedeža šole, dobijo tudi nagrado. 
 
Vrsto nagrade za posameznega dijaka določi  ravnatelj v sodelovanju z dijakovim razrednikom oziroma mentorjem. 
 
Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih dijak lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole. 
 

7.a člen 
Najboljši oddelek se izbere po naslednjih kriterijih: 
 
1. Uspešnost oddelka: 

 zaključni oddelki (2 ocenjevalni obdobji) 
(uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju x 0,3) + (uspeh ob koncu pouka x 0,7) 

 ostali oddelki (3 ocenjevalna obdobja) 
(uspeh v 1. ocen. o. x 0,15) + (v 2. ocen. o. x 0,15) + (ob koncu pouka x 0,7)   max. 100 
točk 

2. Obisk pouka: 
100 točk – (izostanki v % x 4)         max. 100 
točk 

3. Povprečna ocena: 
povprečna ocena ob koncu pouka zaokrožena na 2 decimalki x 25     max. 100 
točk 

4. Tekmovanja: 
a) Kviz na šoli 

 10 točk za udeležbo, od 1 do 10 točk za ekipni dosežek (najboljša ekipa – 10 točk, potem pa po točko 
manj), od 1 do 20 točk za dosežek posameznika (najboljši dobi 20 točk, potem pa po točko manj) 
 max. 40 točk 

b) Druga tekmovanja 

 šolska tekmovanja (ocena na podlagi ocenjevalnega lista)      

 regijska tekmovanja (ocena na podlagi ocenjevalnega lista)      

 državna tekmovanja (ocena na podlagi ocenjevalnega lista)      
5. Sodelovanje na razpisih na šoli: 

 štejejo največ štirje razpisi 

 do 5 točk za udeležbo na posameznem razpisu, do 5 točk za uspešnost   max. 40 
točk 

6. Dejavnosti po prosti izbiri 

 štejejo samo štiri tiste dejavnosti, ki se izvajajo skozi celo šolsko leto (krožki, Ekošola, šolski radio, glasila, 
idr.) in so pri njih dijaki najbolj uspešni 

 sodelovanje in uspešnost pri dejavnosti – ocena mentorja največ 10 točk   max. 40 
točk 

a) Urejenost učilnice in čistoča v čistilnici: 



 ocena na podlagi ocenjevalnega lista       max. 40 
točk 

Nagrado za najboljši oddelek določi ravnatelj na podlagi dosežkov oddelka.  
 

8. člen 
Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj praviloma od zaključku šolskega leta na slavnosten način. 
 
V izjemnih okoliščinah, ki jih narekuje temelj za dodelitev priznanj ali nagrad, se priznanja in nagrade lahko 
podeljujejo vse šolsko leto. 
 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

9. člen 
 
Ta pravilnik sprejme ravnatelj šole in začne veljati osmi dan po sprejemu. 
 
 
             Ravnatelj: 
       

Darko Petrijan 

 


