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PRAVILNIK
o podeljevanju priznanj in vpisu učencev v Zlato knjigo
in Knjigo dosežkov v Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični
I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik ureja način, merila in postopek podeljevanj zlatega in srebrnega znaka ter vpisa
učencev v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov v Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični (v
nadaljevanju šola).
2. člen
Podeljujemo naslednja priznanja:
1. zlati in srebrni znak z ustreznim potrdilom in vpisom v knjigi,
2. šolsko priznanje,
3. razredno priznanje.
3. člen
Zlati znak in vpis v Zlato knjigo podeljujemo učencem, ki so izjemno uspešni na
izobraževalnem področju.
Srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov podeljujemo učencem, ki so na tekmovanjih dosegli
izjemne dosežke ter se posebej izkazali na vzgojnem, socialnem ter humanitarnem področju.
Poleg zlatega in srebrnega znaka ter vpisa v knjigo učenec prejmejo tudi potrdilo o prejetem
znaku in vpisu v knjigo.
4. člen
Na predlog strokovnega delavca, razrednika in zunanjih sodelavcev ter društev podelimo
učencu za prizadevnost pri šolskem in izvenšolskem delu šolsko priznanje.
5. člen
Na predlog razrednika ali učitelja posameznega predmetnega področja učencem za uspeh in
prizadevnost v razredu oziroma oddelku lahko podelimo razredna priznanja.
6. člen
Za podelitev priznanj predlagatelj zbere vse potrebne podatke in dokazila o dosežku učenca.
Podatke in dokazila z obrazložitvijo pisno posreduje razredniku, ki predlog predstavi
učiteljskemu zboru. Strokovni delavci praviloma z javnim glasovanjem predlog potrdijo ali
zavrnejo. Za potrditev mora praviloma glasovati 75 odstotkov strokovnih delavcev šole.
7. člen
Predlog za podelitev priznanj ter za vpis lahko posredujejo tudi posamezniki, društva, zveze
in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe.

II. Zlati znak
8. člen
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Vpis v Zlato knjigo in Zlati znak lahko prejmejo učenci, ki so dosegli v 6., 7., 8. in 9. razredu
povprečno oceno znanja iz vseh predmetov posameznega razreda najmanj 4,5, od tega je
lahko le ena ocena nižja od ocene 4.
Vpis v Zlato knjigo in Zlati znak lahko prejmejo tudi učenci, ki obiskujejo osnovno šolo izven
območja šolskega okoliša šole, če imajo stalno prebivališče na območju šolskega okoliša šole.
Vpis v Zlato knjigo in Zlati znak lahko prejmejo tudi učenci, ki obiskujejo druge javno
priznane izobraževalne programe in imajo stalno bivališče v šolskem okolišu.
9. člen
Predloge s pisno obrazložitvijo je potrebno posredovati šoli ali razredniku najkasneje do 10.
junija oziroma do zadnje redovalne konference v tekočem šolskem letu.
10. člen
V Zlato knjigo se vpisujejo naslednji podatki:
so vpisani učenci z naslednjimi podatki:
- zaporedna številka vpisanega učenca,
- ime in priimek učenca,
- rojstni podatki,
- kraj bivanja,
- osnovna šola,
- razred in oddelek,
- razrednik,
- povprečna ocena znanja,
- datum vpisa,
- podpis učenca.

III. Srebrni znak
11. člen
Vpis v Knjigo dosežkov in Srebrni znak lahko prejmejo učenci ter skupine učencev, ki so
dosegli izjemne dosežke na tekmovanjih v znanju, športnih in drugih tekmovanjih, ki potekajo
pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport. Na pisni predlog posameznikov, društev, javnih
zavodov, zvez …, lahko vpišemo v Knjigo dosežkov in podelimo Srebrni znak tudi za
dosežke drugih tekmovanj, ki so primerljivi s tekmovanji Ministrstva za šolstvo in šport.
Za vpis v Knjigo dosežkov in podelitev Srebrnega znaka učencem se praviloma upoštevajo
naslednji dosežki:
- sodelovanje in pridobitev priznanja na mednarodnem tekmovanju ali prireditvi na kateri
so sodelovale vsaj tri države,
- sodelovanje in pridobitev priznanja (praviloma zlato priznanje v tekmovanju iz znanja)
oziroma se uvrstili med prvih 6 na državnem tekmovanju, ki je potekalo najmanj tristopenjsko
(primer: občinsko, področno, državno tekmovanje),
- sodelovanje in pridobitev priznanja oziroma se uvrstili med prve 4 na državnem
tekmovanju, ki je potekalo dvostopenjsko (primer: občinsko državno),
- sodelovanje in pridobitev priznanja oziroma se uvrstili med prve tri na državnem
tekmovanju prireditvi, na kateri je sodelovalo vsaj 60 posameznikov iz 30 šol,
- sodelovanje in pridobitev priznanja na državni prireditvi, na kateri je sodelovalo vsaj 30
šol oziroma različnih skupin udeležencev.
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12. člen
Vpis v Knjigo dosežkov in Srebrni znak lahko prejmejo učenci na predlog razrednika,
strokovnega delavca in zunanjih organizaciji in posameznikov tudi za dela na vzgojnem,
socialnem in humanitarnem področju. Vpis v Knjigo dosežkov in Srebrni znak lahko prejmejo
učenci za izjemno prizadevno in odmevno delo na državni in regijski ravni.
13. člen
Predloge s pisno obrazložitvijo je potrebno posredovati šoli ali razredniku najkasneje do 10.
junija oziroma do zadnje redovalne konference v tekočem šolskem letu.
14. člen
V Knjigo dosežkov se vpisujejo naslednji podatki:
- zaporedna številka vpisanega učenca,
- ime in priimek učenca,
- rojstni podatki,
- kraj bivanja,
- osnovna šola,
- razred in oddelek,
- navedba dosežka,
- mentor,
- datum vpisa,
- podpis učenca.
IV. Šolsko priznanje
15. člen
Šolsko priznanje podeljujemo za uspeh oziroma prizadevnost pri šolskem delu in za dosežke s
tekmovanj v znanju, športnih tekmovanj in drugih tekmovanj, ki potekajo pod okriljem
Ministrstva za šolstvo in šport. Na pisni predlog posameznikov, društev, javnih zavodov, zvez
…, priznanja podelimo tudi za dosežke z drugih tekmovanj, ki so primerljivi z dosežki
tekmovanj Ministrstva za šolstvo in šport.
Šolsko priznanje za uspeh podelimo učencem in skupinam, ki so dosegli praviloma naslednje
dosežke:
- sodelovali na mednarodnem tekmovanju ali prireditvi,
- se uvrstili v prvo polovico na državnem tekmovanju, ki je potekalo najmanj tristopenjsko
(primer: občinsko, področno, državno tekmovanje) ali pa pridobili priznanje (primer: srebrno,
bronasto v tekmovanju iz znanja),
- se uvrstili v prvo tretjino na državnem tekmovanju, ki je potekalo dvostopenjsko
(primer: občinsko državno),
- se uvrstili med prve tri na državnem tekmovanju ali prireditvi.
16. člen
Šolsko priznanje se na predlog razrednika, strokovnega delavca in zunanjih organizacij ter
posameznikov podeljujejo tudi za dela na vzgojnem, socialnem in humanitarnem področju. V
Knjigo dosežkov se učence vpisuje za izjemno prizadevno in odmevno delo v šoli in zunaj
nje. Predloge za šolska priznanja potrjuje učiteljski zbor.
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17. člen
Poimenski seznam dobitnikov šolskih priznanj je shranjen v Zlati knjigi in Knjigi dosežkov.

V. Razredno priznanje
18. člen
Razredno priznanje za prizadevno šolsko delo in dosežke podeljujemo praviloma v okviru
šole oziroma razreda in oddelka. Priznanja podeljujemo na predlog razrednika, učitelja
posameznega predmetnega področja, staršev in zunanjih sodelavcev. Predloge za priznanja
potrjujejo razredni učiteljski zbori.
VI. Podelitev in stroški
19. člen
Podelitev priznanj, znakov, potrdil, praktičnih nagrad in vpis v knjigo se za učence devetih
razredov izpelje na osrednji zaključni prireditvi – valeti.
Podelitev priznanj, znakov, potrdil, praktičnih nagrad in vpis v knjigo za ostale učence se
praviloma podeli na zaključni prireditvi.
Šolska, razredna priznanja se lahko podelijo tudi med šolskim letom.
Zlati in srebrni znak in šolska priznanja praviloma podeljuje ravnatelj šole skupaj z
razrednikom oziroma predlagateljem.
Razredna priznanja podeli razrednik skupaj s predlagateljem.
20. člen
Stroške priznanj, znakov, praktičnih nagrad, vpisnih knjig ter prireditve pokrije šola.
VII. Končne določbe
21. člen
Knjigi se med koledarskim letom hranita v arhivskem prostoru šole. V času vpisovanja pa sta
razstavljeni na kraju slovesnosti vpisovanja in sta na ogled javnosti.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga potrdi učiteljski zbor šole.
VIII. Prehodne določbe
23. člen
V šolskem letu 2008/2009 je lahko v Zlato knjigo vpisan učenec, ki v 9. razredu izpolnjuje
pogoje v skladu s 1. odstavkom 7. člena tega pravilnika in je dosegel v 5., 7. in 8. razredu
odličen učni uspeh.
V šolskem letu 2009/2010 je lahko v Zlato knjigo vpisan učenec, ki v 8. in 9. razredu
izpolnjuje pogoje v skladu s 1. odstavkom 7. člena tega pravilnika in je dosegel v 5. in 7.
razredu odličen učni uspeh.
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V šolskem letu 2010/2011 je lahko v Zlato knjigo vpisan učenec, ki v 7., 8. in 9. razredu
izpolnjuje pogoje v skladu s 1. odstavkom 7. člena tega pravilnika in je dosegel v 5. razredu
odličen učni uspeh.
Šentvid pri Stični, 11. junij 2009
Janez Peterlin
Ravnatelj

