Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednji šolah (Uradni list RS, št. 60/2010) je ravnateljica
Srednje zdravstvene šole Ljubljana, Poljanska 61, Ljubljana, dne 10. 9. 2010 sprejela
ŠOLSKA PRAVILA O POHVALAH, NAGRADAH IN DRUGIH PRIZNANJIH

1. člen
(vsebina pravil)
Ta pravila določajo merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in priznanj dijakom Srednje
zdravstvene šole Ljubljana (v nadaljevanju: šola).
2. člen
(vrste priznanj)
Dijak lahko za uspešno delo v šoli in zunaj nje prejme:
 pohvalo,
 pisno priznanje,
 knjižno nagrado,
 nagradni izlet.
3. člen
(predlagatelj priznanja)
Pohvalo, pisno priznanje in nagradni izlet, ki ga šola podeli dijaku, lahko predlaga:
 učitelj,
 mentor dejavnosti,
 drug strokovni delavec šole,
 razrednik,
 oddelčni učiteljski zbor,
 ravnatelj,
 celotni učiteljski zbor,
 oddelčna skupnost dijakov ali šolska dijaška skupnost.
4. člen
(pohvala)
Pohvala je lahko ustna ali pisna.
Dijak je lahko ustno pohvaljen, kadar se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti.
Ustno pohvalo izreče učitelj, mentor dejavnosti, razrednik ali ravnatelj javno v oddelku. Izrečeno ustno
pohvalo zabeleži razrednik v poročilu za ocenjevalno obdobje.
Dijaku se podeli pisna pohvala za odličen uspeh v šoli.
Pisno pohvalo podeli dijaku razrednik ob podelitvi spričeval za odličen učni uspeh.
5. člen
(pisno priznanje)
Pisno priznanje se lahko podeli dijaku za:









pozitiven vzgled v oddelku,
uspešno vodenje ene ali več aktivnosti v šoli,
doseganje pomembnih rezultatov na šolskih športnih ali drugih tekmovanjih in srečanjih
dijakov iz različnih področij znanja,
pomoč sošolcem oziroma drugim dijakom na različnih področjih,
sodelovanje pri prostovoljnem socialnem delu,
izjemen napredek pri osebnem dozorevanju in uspehu v šoli,
dobro opravljanje funkcije v oddelčni skupnosti,
pomoč učitelju pri reševanju problematike v oddelku,




dosežek, ki uveljavlja šolo na različnih področjih oziroma prispeva k ugledu šole,
iz drugega razloga, ki ga razrednik, mentor dejavnosti, drug strokovni delavec šole, oddelčni
učiteljski zbor oziroma oddelčna dijaška skupnost ocenijo kot primeren razlog za izrek pisnega
priznanja.
O podelitvi pisnega priznanja dijaku odloča razrednik, kadar ga predlaga sam, ali učitelj, mentor
dejavnosti, drug strokovni delavec šole, oddelčni učiteljski zbor ali oddelčna skupnost dijakov. V tem
primeru podeli pisno priznanje razrednik.
O podelitvi pisnega priznanja dijaku odloča ravnatelj, kadar ga predlaga sam, celotni učiteljski zbor ali
šolska skupnost dijakov. V tem primeru podeli pisno priznanje ravnatelj.
Pisno priznanje se podeli dijaku ob Svetovnem dnevu medicinskih sester - 12. maja, oziroma
izjemoma tudi med šolskim letom.
6. člen
(knjižna nagrada)
Knjižna nagrada se podeli dijaku za pridobljeno število točk (20, 21, 22, 23) pri poklicni maturi
oziroma za odličen uspeh pri zaključnem izpitu.
Knjižno nagrado podeli dijaku ravnatelj ob podelitvi spričeval o poklicni maturi oziroma zaključnem
izpitu.
7. člen
(nagradni izlet)
Nagradni izlet se lahko podeli dijaku za:
 izjemen prispevek k ugledu šole,
 uspešno delo v uredniškem odboru šolskega glasila,
 posebej prizadevno ali učinkovito delo v šolski dijaški skupnosti,
 uspešno vodenje šolske dijaške skupnosti,
 pomoč sošolcem ali drugim dijakom v vseh letih šolanja,
 iz drugega razloga, ki ga celotni učiteljski zbor oziroma šolska dijaška skupnost ocenijo kot
primeren razlog za izrek nagradnega izleta.
O podelitvi nagradnega izleta odloča ravnatelj. Nagradni izlet se praviloma organizira ob koncu pouka.
8. člen
(podelitev cvetja)
Vsi dijaki, ki zaključijo šolanje, na slavnostni podelitvi diplom prejmejo cvetje.
9. člen
(evidenca priznanj)
Vsakoleten seznam dijakov, ki so prejeli pisno pohvalo, pisno priznanje, knjižno nagrado ali nagradni
izlet, je sestavni del šolske kronike.
10. člen
(uveljavitev pravil)
Ta pravila začnejo veljati 1. 10. 2010.

