
Na osnovi  8. člena Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah UL RS št. 60/2010 
določa ravnatelj naslednja  

 
MERILA IN POSTOPKE ZA PODELJEVANJE POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD 

 
Dijak lahko za uspešno delo v šoli in obšolskih dejavnostih dobi pohvalo, 
nagrado ali drugo priznanje. Merila in postopki za podeljevanje pohval, priznanj 
in nagrad veljajo od 14. maja 2014. 
 
Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme: 
- pohvalo, 
- priznanje, 
- nagrado. 
 
Dijaka lahko predlaga za pohvalo, priznanje in ali nagrado: 
- razrednik, 
- učitelj, 
- mentor dejavnosti, 
- ravnatelj, 
- drug strokovni delavec šole, 
- oddelčna skupnost dijakov ali šolska dijaška skupnost. 

 
Pohvalo izreče razrednik ali drug strokovni delavec šole ter jo zapiše v e-
dnevnik (komentar – pohvala). O predlogu za priznanje ali nagrado sklepa 
razredni učiteljski zbor oziroma učiteljski zbor šole. 
 
Priznanje se lahko podeli dijaku za: 
- pomoč sošolcem, 
- sodelovanje v obšolskih dejavnostih, 
- vestno in odgovorno delo v dijaški skupnosti (tudi v oddelčni skupnosti, npr. 

blagajniška dela), 
- drugo (npr. dijak je bil v šolskem letu večkrat pohvaljen, za uspešno 

sodelovanje pri prostovoljnem socialnem delu, za samostojne nastope ali 
razstave, sodelovanje na šolskih proslavah in drugih prireditvah). 

 
Kadar je organizator tekmovanja  (športno tekmovanje, tekmovanje v znanju …) 
zunanja organizacija (DMFA, ZOTKS, ZRSŠ, športni klub, druga šola …), le-ta 
poskrbi za priznanja. 
Osvojena priznanja podeli razrednik ob delitvi spričeval. V tem primeru predlogi 
za priznanje niso potrebni; razrednik le vpiše priznanje pod rubriko pohvale in 
nagrade v e-dnevnik.  
 



Za uvrstitve na ekipnih športnih tekmovanjih podeli šola vsakemu tekmovalcu 
priznanje za:  

- vidno uvrstitev na regijskem tekmovanju (do 3. mesta), 
- uvrstitev na državnem tekmovanju od 10. mesta naprej. 

 
 Priznanje je pisno.  
 
Nagrado podeli šola dijakom za: 
- odličen uspeh skozi vsa štiri leta šolanja v programu gimnazije ali 

predšolske vzgoje, 
- odličen uspeh na maturi ali poklicni maturi, 
- pomembna štiriletna (stalna) aktivnost pri obšolskih dejavnostih, 
- izjemen prispevek k ugledu šole (državni prvaki, izjemni dosežki na več 

področjih, uspeh na mednarodnih tekmovanjih), 
- drugo. 
 

Za uvrstitve na ekipnih športnih tekmovanjih podeli šola vsakemu tekmovalcu 
nagrado za dosežke na državnem tekmovanju (od. 1. do 9. mesta). 

 
Nagrade so načeloma knjižne, izjemoma pa v drugi materialni obliki. Razrednik 
pripravi predlog za nagrado, v katerem zbere vse dosežke dijaka, primerne za to 
kategorijo. O vrednosti in obliki nagrade odloča ravnatelj v sodelovanju z 
razredniki.  
 
Podeljevanje pohval, priznanj in nagrad 
 
Pisne utemeljitve za priznanja, nagrade zbere razrednik najkasneje 5 delovnih 
dni pred konferenco in jih predloži ravnatelju. 
 
Priznanje, nagrado dijaku podeli ravnatelj na slavnostni podelitvi oziroma 
razrednik ob delitvi spričeval. 
 
Vsakoletni seznam dijakov, ki so prejeli nagrade, je sestavni del šolske kronike. 
 
Z dnem veljave  Merila in postopki za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad, 
prenehajo veljati Merila in postopki za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad, 
sprejeta 4. oktobra 2004. 
 
V Mariboru, 14. 5. 2014 

Ravnatelj III. gimnazije Maribor 
Janez Pastar, prof.  


