Основна музичка школа ''Вук Караџић''

ПРАВИЛНИК
о похваљивању и награђивању запослених

Лозница, 15.03.2018.године

На основу члана 114. став 1. тачка 1. Статута Основне музичке школе ''Вук
Караџић'' у Лозници (Дел.бр. 82/2018) и члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама
система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017), Школски одбор Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници је на својој 30-ој редовној седници одржаној
дана 15.03.2018. године једногласно донео
П Р А ВИ Л Н И К
о похваљивању и награђивању запослених
Основне музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о похваљивању и награђивању запослених Основне музичке
школе ''Вук Караџић'' у Лозници (у даљем тексту:Школа) уређују се: врсте похвала и
награда које се могу доделити запосленима, услови за додељивање истих, покретање
иницијативе за похваљивање и награђивање, као и надлежност органа Школе за
доношење одлуке о похваљивању и награђивању.
Члан 2.
У Школи се промовишу постигнућа запослених у свим областима, у школским и
ваншколским активностима.
Стваралачки рад запослених у школи на унапређењу образовно-васпитног рада и
организацији рада Школе, посебно се стимулишу и награђују сразмерно оствареним
резултатима и материјалним могућностима Школе.
II - ПОХВАЉИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 3.
Запослени у Школи су дужни да свој посао обављају савесно и непристрасно у
складу са Уставом, Законом и Статутом Школе.
Члан 4.
Наставници и стручни сарадник, на предлог Наставничког већа, могу бити
похваљени за реализацију угледних, огледних и корелацијских часова, учешћа и
реализације приредби, организовање манифестација које промовишу рад Школе,
истицању у раду стручних органа Школе, изради школских аката, програма, огледа и
пројеката.
Ненаставно особље Школе, на предлог директора Школе, на седници
Наставничког већа може бити похваљено за изузетно залагање у раду и побољшању
успешности Школе у целини.
Члан 5.
Иницијативу за похвалу могу поднети стручна већа, активи и тимови, директор,
Савет родитеља и Школски одбор.
Предлог за доделу похвале запосленом Школе доставља се Наставничком већу
на разматрање и одлучивање са мишљењем.

Похвале се могу бити усмене и писане.
Усмене похвале се изричу на пригодној свечаности Школе, а писане похвале
(похвалнице) се уручују запосленим на крају наставне године, на свечаној седници
којом председава директор Школе.
III - НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 6.
Награде запосленима могу бити:
1)-новчане награде;
2)- пригодна књига;
3)-улазнице за културне манифестације у граду или ван града, и др.
Члан 7.
Новчана средства за награде запосленима исплаћују се из сопствених прихода
Школе и донација.
Награђивање из члана 6. овог Правилника се врши ако постоје расположива
финансијска средства и то на основу достављеног месечног финансијског извештаја
службе рачуноводства.
IV - НАЧИН НАГРАЂИВАЊА
Члан 8.
Наставници и стручни сарадник могу бити награђени:
- ако применом нових теоријских и практчних знања из области образовања и
васпитања, доприносе квалитетнијем образовно-васпитном раду;
- за остварене резултате на стручним такмичењима и такмичењима из наставних
предмета које су ученици постигли на такмичењима у организацији Школе и друге
школе;
- за остварене резултате на такмичењима у организацији Министарства просвете.
Награда из става 1. овог члана се даје за ранг такмичења, а не за број ученика, по
завршеном такмичењу.
Члан 9.
Награђени могу бити запослени Школе (наставно и ненаставно особље) који су
дали свој допринос:
- За организацију школских прослава, такмичења, скупова и сл;
- Маркетиншкој кампањи Школе;
- Раду у школским тимовима;
- За успешан и стваралачки рад у Школи;
- За изузетно остварене резултате рада.
Члан 10.
Иницијатива за награђивање запослених Школе из члана 6. овог Правилника
може потећи од:
-директора

-Школског одбора
-Савета родитеља
-стручних већа, актива и тимова.
Члан 11.
Предлог за награђивање запослених мора претходно бити изнет на седници
Наставничког већа, која се о њему изјашњава.
Наставничко веће је обавезно да предлог размотри и о њему одлучи најкасније у
року од 15 дана од дана подношења предлога.
На одлуку о додељивању награде, може се поднети приговор Школском одбору
у року од 8 дана од дана доношења одлуке.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.

Председник Школског одбора
____________________________
Зорица Дражевић

Лозница 15.03.2018.
Дел.број: 105/2018
Овај Правилник је објављен на огласној табли Школе 20.03.2018. године.

