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Izrekanje pohval, priznanj in podeljevanje nagrad 

Predlog 
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in 

nagrade. 

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo: 

• oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole, 

• razrednik, 

• drugi strokovni delavci šole, 

• mentorji dejavnosti, 

• ravnatelj, 

• starši. 

Pohvale 

Pohvale so lahko ustne ali pisne. 

Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so ustno 

pohvaljeni. 

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 

učenca. 

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, 

• bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom, 

• doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij 

znanja in delovanja, 

• posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole, 

• nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, 

• aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za 

delo šole. 

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

Vse pohvale se beležijo v Knjigo pohval in priznanj. 

Priznanja 

Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za 

celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. 

Priznanja se izrekajo za: 

• večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, 

• doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje 

celotne države, 

• večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih, 

• večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. 

 

Vsa priznanja se beležijo v Knjigo pohval in priznanj. 
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Nagrade 

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi 

ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, 

ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole. 

 

Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku šolskega leta na slavnosten način. 

 

 

          

 


