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PRAVILNIK ZA PODELJEVANJE JAVNIH POHVAL NA OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA 

   
  

Učenec prejme javno pohvalo, če kaže spoštljiv odnos do sošolcev, profesorjev, za uspešno 
delo v šoli in zunaj nje, se zna vključiti aktivno in iniciativno v skupnost in upošteva vrednote 
šole.  
  

Vrste pohvale:   

- v pismu razrednika,  

- pohvala razrednika ali mentorja dejavnosti, 

- pohvala ravnatelja,  

- pohvala direktorja in vpis v ZLATO KNJIGO. 

  

  

POHVALA RAZREDNIKA oz. MENTORJA  

  

Pohvalo razrednika ali mentorja prejme učenec, ki:  

- ima ponotranjene vrednote (je sočuten, ima občutek za druge, je odgovoren, 

zanesljiv, ustvarja pozitivno razredno klimo),  

- se izkaže pri vodenju razrednih projektov,  

- prizadevno in vestno sodeluje pri krožku. 

Pohvale razrednikov se podelijo v razredu na koncu leta skupaj s spričevali in sicer od 0 do 5 

na razred. Ostale pohvale razrednika se vpišejo samo v pismo učencu v spričevalu.  Pohvale 

mentorja izroči mentor na koncu interesne dejavnost ali krožka, lahko pa mentor predlaga 

pohvalo tudi razredniku.  

  

  

POHVALA RAVNATELJA  

  

Pohvalo ravnatelja prejme učenec, ki ga predlagajo učitelji in ga potrdi posebna komisija.  To 

pohvalo zasluži učenec, ki:  

  

1. je prejel zlato priznanje na katerem koli  tekmovanju znanja (na državnem 

nivoju)  

2. se je uvrstil na športnem področju  na državnem nivoju  - 1., 2., 3.mesto;  

3. je dosegel izjemen uspeh na umetniškem področju na državnem nivoju  
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4. je dal prispevek k izboljšanju življenja na šoli (npr. predsednik šolske 

skupnosti, vodja šolskega radia, urednik Šuštarskih pisarij, tehnični vodja 

proslav,…)  

Pohvale ravnateljice se podeljujejo na Alojzijevem popoldnevu oz. ob koncu šolskega leta.   

  

  

POHVALA DIREKTORJA IN VPIS V ZLAT KNJIGO  

  

V zlato knjigo so predlagani učenci 9. razreda, ki so celostno vzorni učenci, jih odlikujejo 

pozitivne lastnosti, so prispevali k pozitivni klimi v razredu in na šoli in so dosegli izjemne 

dosežke tekom let na OŠ AŠ.  

Pohvala se podeli na akademiji ob prazniku sv. Stanislava.  

  

Ravnateljica imenuje komisijo, ki jo sestavljajo: kaplan, svetovalna služba, pomočnik 

ravnatelja, razrednik devetošolcev, 2 – 3 pedagoški delavci.  

  

Komisija zbere predloge učiteljev z utemeljitvijo, pripravi poimenski predlog in ga da v 

potrditev učiteljskemu zboru na zaključni konferenci.   

  

  

Pravilnik je bil sprejet na pedagoški konferenci, 12. maja 2015  

  

  

  

  


