Na podlagi 38. člena Pravilnika o šolskem redu na Škofijski gimnaziji Vipava in 44. člena
Pravilnika o bivanju v dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava izdajam

PRAVILNIK O IZREKANJU IN PODELJEVANJU POHVAL IN
PRIZNANJ
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Pravilnik ureja merila za podeljevanje pohval in priznanj ter način izrekanja in podeljevanja
le teh na Škofijski gimnaziji Vipava (v nadaljevanju ŠGV).
2. člen
(veljavnost)
Pravilnik velja za izrekanje pohval in izrekanje in podeljevanje priznanj dijakom ŠGV v
gimnaziji in dijaškem domu ŠGV.
II. POHVALA
3. člen
(merila za izrekanje pohvale)
Dijaku se lahko izreče pohvala za prizadevno delo v razredu ali vzgojni skupini, za delo pri
pouku, učenju ali dejavnosti, lahko pa tudi za vzorno vedenje ali prizadevanje za dobro.
4. člen
(izrekanje pohvale)
Dijaku izreče pohvalo profesor ali vzgojitelj pri neposrednem delu z dijaki.
Pohvalo lahko izreče tudi razrednik, matični vzgojitelj, vodja dijaškega doma, ravnatelj ali
rektor za posameznega dijaka ali vzgojno skupino na svojo pobudo ali na predlog ostalih
profesorjev, vzgojiteljev, drugih delavcev ŠGV, staršev ali drugih predstavnikov javnosti.
Pohvala se izreče ustno in sicer javno pred razredom ali vzgojno skupino, lahko pa tudi po
šolskem ali domskem radiu. Izrečena ustna pohvala se lahko tudi zapiše v šolske ali druge
tiskane oziroma elektronske medije.
III. PRIZNANJA
5. člen
(merila za podeljevanje bronastega priznanja ŠGV)
Bronasto priznanje ŠGV lahko prejme dijak gimnazije za:
 prispevke k doseganju vzgojnih ciljev šole ŠGV,
 stalna in prizadevna pomoč sošolcem,
 posebna pomoč dijaku v stiski,
 pomemben napredek v osebni rasti ali šolskem uspehu,
 pomembnejše in dobro opravljene naloge,
 redno in aktivno sodelovanje v obšolskih dejavnostih,
 pomembnejše zastopanje ŠGV,

 vidno uvrstitev na regijskem tekmovanju (1., 2. ali 3. mesto ali bronasto priznanje v
primeru, da je na tekmovanju sodelovalo vsaj 5 udeležencev ali ekip, 1. ali 2. mesto ali
bronasto priznanje v primeru, da so na tekmovanju sodelovali štirje udeleženci ali ekipe in
1. mesto ali bronasto priznanje v primeru da so na tekmovanju sodelovali manj kot štirje
udeleženci ali ekipe) ,
 uvrstitev na državnem tekmovanju od 10. mesta naprej ali boljša uvrstitev od 10. mesta v
primeru da posameznik ali ekipa zasede zadnje ali predzadnje mesto, udeležencev
tekmovanja pa je manj kot 10,
 uspeh pri maturi (od 20 do 24 točk),
 drugo.
Bronasto priznanje ŠGV lahko prejme dijak dijaškega doma ŠGV za:
 prizadevanje za pozitivno in delovno vzdušje v vzgojni skupini,
 pomemben napredek v osebni rasti ali šolskem uspehu,
 posebna pomoč dijaku v stiski,
 redna pomoč pri učenju,
 pomembnejše in dobro opravljene naloge,
 vestno in uspešno sodelovanje pri interesnih dejavnostih,
 aktivnost pri oblikovanju estetskega videza doma,
 pomembnejše zastopanje dijaškega doma,
 1. mesto na regijskih domskih tekmovanjih ali srečanjih ob udeležbi vsaj treh ekip ali
posameznikov,
 2. mesto na državnem tekmovanju katoliških dijaških domov,
 drugo.
6. člen
(merila za podeljevanje srebrnega priznanja ŠGV)
Srebrno priznanje ŠGV lahko prejme dijak gimnazije za:
 izjemno pomoč sošolcem,
 izjemno sodelovanje v obšolskih dejavnostih,
 vodenje obšolske dejavnosti,
 štiriletna (stalna) aktivnost pri obšolskih dejavnostih,
 dejanja, s katerimi pomembno prispeva k ugledu ŠGV,
 odličen šolski uspeh,
 vidno uvrstitev na državnem tekmovanju (od 4. do 10. mesta ali doseženo srebrno
priznanje, razen v primerih kot jih določa deveta alineja prvega odstavka prejšnjega
člena),
 doseženo 1. mesto na državnem tekmovanju v primeru, da se tekmovanja udeležijo trije
tekmovalci oziroma ekipe ali manj,
 uspeh na maturi (od 25 do 29 točk),
 drugo.
Srebrno priznanje ŠGV lahko prejme dijak dijaškega doma ŠGV za:
 redno pomoč več dijakom ali več skupinam dijakov,
 izjemno prizadevanje na področju pomoči in povezovanja dijakov v domu,
 triletno redno pomoč pri učenju,
 prizadevno organiziranje ali vodenje dejavnosti v domu,
 dveletno vestno opravljanje službe v domu,

 dejanja, s katerimi pomembno prispeva k ugledu dijaškega doma ŠGV,
 1. ali 2. mesto na medregijskih domskih tekmovanjih ali srečanjih ob udeležbi vsaj treh
ekip ali posameznikov,
 1. mesto na državnem tekmovanju katoliških dijaških domov,
 štiriletno redno in vestno sodelovanje pri isti interesni dejavnosti, razen pri gledališkem,
glasbenem in filmskem abonmaju ter pri rekreaciji,
 drugo.
Srebrno priznanje ŠGV lahko prejme dijak ŠGV tudi v primeru, da izpolnjuje kriterije za
podelitev bronastega priznanja na vsaj treh različnih področjih.
7. člen
(merila za podeljevanje zlatega priznanja ŠGV)
Zlato priznanje ŠGV lahko prejme dijak gimnazije za:
 pomembna štiriletna (stalna) aktivnost pri obšolskih dejavnostih,
 dvoletno vestno vodenje obšolske dejavnosti,
 za štiriletni odlični uspeh,
 izjemen prispevek k ugledu ŠGV,
 izjemne dosežke zunaj šole, samostojne nastope ali razstave,
 dosežke na državnem tekmovanju (od 1. do 3. mesta, razen v primerih kot jih določa osma
alinea prvega odstavka prejšnjega člena in deveta alineja prvega odstavka 5. člena tega
pravilnika),
 uspeh pri maturi (od 30 do 34 točk),
 drugo.
Zlato priznanje ŠGV lahko prejme dijak dijaškega doma ŠGV za:
 štiriletno redno pomoč pri učenju,
 štiriletni nadpovprečno vestno in ustvarjalno sodelovanje pri interesnih dejavnostih,
 dveletno vestno vodenje interesne dejavnosti ali triletno vestno opravljanje službe v
domu,
 izjemen prispevek k ugledu dijaškega doma ŠGV,
 izjemne dosežke zunaj dijaškega doma, samostojne nastope ali razstave,
 1. ali 2. mesto na državnih domskih tekmovanjih ali srečanjih ob udeležbi vsaj treh ekip
ali posameznikov,
 drugo.
Zlato priznanje ŠGV lahko prejme dijak ŠGV tudi v primeru, da izpolnjuje kriterije za
podelitev srebrnega priznanja na vsaj treh različnih področjih.
8. člen
(evidentiranje predlogov za podelitev priznanj)
Razredniki in vzgojitelji matičnih skupin zberejo predloge za priznanja od vseh, ki v skladu s
38. členom Pravilnika o šolskem redu na ŠGV in 43. členom Pravilnika o bivanju v DD ŠGV
dajejo pobudo za podelitev priznanj, do konca meseca maja v tekočem šolskem letu.
Razredniki in vzgojitelji matičnih skupin uskladijo predlog za podelitev priznanj vsak na
svojem usklajevalnem sestanku. Predlog posredujejo ravnatelju oziroma vodji dijaškega doma
do 10. junija tekočega šolskega leta.

9. člen
(odločanje o podelitvi priznanj)
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme vzgojiteljski zbor za dijaški dom in aktiv razrednikov
skupaj z ravnateljem za gimnazijo, ki tudi odloči o podelitvi priznanj na podlagi tretjih
odstavkov 6. in 7. člena tega pravilnika.
V utemeljenih primerih lahko naknadno odloči o podelitvi priznanj ravnatelj.
10. člen
(izrekanje in objava priznanj)
Priznanja se ustno izrečejo javno pred razredom ali vzgojno skupino.
V šoli priznanja izreče razrednik pri razredni uri.
V dijaškem domu na skupnem srečanju vzgojitelji izrečejo bronasta priznanja, vodja doma
pa srebrna in zlata.
Vsa priznanja se lahko izrečejo tudi po šolskem ali domskem radiu, objavijo pa skupaj z
utemeljitvami tudi v šolskih ali drugih tiskanih oziroma elektronskih medijih.
11. člen
(podeljevanje priznanj)
Bronasta in srebrna priznanja podeljuje razrednik, zlata pa ravnatelj ali predstavnik
ustanovitelja.
Bronasta in srebrna priznanja se podelijo v razredu ob podelitvi spričeval, zlata priznanja pa
na zaključni prireditvi ob koncu pouka, maturantom pa za dosežke na maturi na slovesni
podelitvi maturitetnih spričeval.
O priznanjih vodi šola evidenco.

IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
(javnost)
Pravilnik o izrekanju in podeljevanju pohval in priznanj je v celoti objavljen v Pravilih ŠGV.
13. člen
(veljavnost)
Pravilnik o izrekanju in podeljevanju pohval in priznanj začne veljati z dnem objave na
oglasni deski.
Vladimir Anžel, ravnatelj

