ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЕХ УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Правни основ:

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у
средњим школама („Службени гласник РС“, број 37/93 и
43/2015, даље: Правилник).

Питање:
Којим ученицима се додељује диплома „Вук Караџић”?
Одговор:
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику средње школе, ако почев од
првог разреда па до краја школовања, сваке школске године, постигне
одличан успех:
- из свих предмета прописаних наставним планом и програмом,
- из матурског, односно завршног испита и
- из владања (чл. 4. Правилника).
Диплома "Вук Караџић" додељује се ученику на крају школовања у средњој
школи ако одговарајуће образовање и васпитање стекне према прописаном
наставном плану и програму и у законом прописаном року.
Питање:

Које услове треба да испуни ученик да би му школа
доделила диплому за изузетан успех из предмета или
наставне области?

Одговор:
Диплома за изузетан успех из појединог општеобразовног предмета или
наставне области, која обухвата: стручне предмете и практичну наставу, ако
је наставна област изучавана најмање две школске године (даље:
Диплома), додељује се ученику који:
1)
постигне одличан успех из одређеног предмета или наставне
области, односно стручних предмета и практичне наставе на крају
сваке школске године;
2)
освоји прво место на такмичењу из одређеног предмета или наставне
области.
Наведена Диплома додељује се и ученику, ако:
1)
испољи посебну способност и склоност за одређени наставни
предмет или наставну област, стручне предмете и практичну наставу
и постигне потпуније и шире познавање његовог садржаја него што је
предвиђено наставним планом и програмом, ако се за њих не
организује републичко такмичење;
2)
постигне најмање врло добар општи успех у свим разредима;
3)
постигне примеран успех из владања у свим разредима (чл. 5.
Правилника).
Диплома се додељује ученику на крају школовања у средњој школи ако
одговарајуће образовање и васпитање стекне према прописаном наставном
плану и програму и у законом прописаном року.
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Сходно наведеном, ученику се Диплома додељује у две ситуације:
- ако испуни услове из наведеног става један тачка 1) и 2) или
- ако испуни услове из наведеног става 2. тачка 1) до 3).
Питање:

За које предмете и наставне области се додељује диплома
за изузетан успех?

Одговор:
Диплома за изузетан успех из појединих општеобразовних предмета
додељује се за следеће предмете: 1) српски језик; 2) матерњи језик, за
ученике припаднике националне мањине; 3) страни језик и књижевност; 4)
историја; 5) географија; 6) биологија; 7) математика; 8) физика; 9) хемија;
10) музичка уметност; 11) ликовна уметност; 12) физичко васпитање (чл. 6.
Правилника).
Диплома за изузетан успех из појединих предмета или наставних области,
додељује се за стручне предмете и практичну наставу у подручјима рада: 1)
пољопривреда, производња и прерада хране; 2) шумарство и обрада
дрвета; 3) геологија, рударство и металургија; 4) машинство и обрада
метала; 5) електротехника; 6) хемија, неметали и графичарство; 7)
текстилство и кожарство; 8) геодезија и грађевинарство; 9) саобраћај; 10)
трговина, угоститељство и туризам; 11) економија, право и администрација;
12) хидрометеорологија; 13) култура, уметност и јавно информисање; 14)
здравство и социјална заштита и 15) личне услуге (чл. 7. Правилника).
Питање:

Који је поступак за доделу диплома за изузетан успех?

Одговор:
Диплому "Вук Караџић" и диплому за изузетан успех из појединог предмета
или наставне области (даље: диплома за изузетан успех), додељује ученику
школа.
Поступак за доделу дипломе за изузетан успех покреће одељенско веће
школе, тако што наставничком већу предлаже ученике.
Наставничко веће школе разматра предлог одељенског већа, утврђује да ли
предложени ученици испуњавају прописане услове за добијање одређене
дипломе и доноси одлуку којим ученицима се додељују диплома за
изузетан успех.
Ученику се диплома за изузетан успех додељују јавно.

У Београду, 06.06.2017. год.

Аутор: Биљана Антић, дипл. правник
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