
На основу  члана 20.став 1.и члана  135. став 2 . Статута Основне школе “ Петефи Шандор“ Сента 

(Дел.број 35/2019-1 од 15.08.2019),  Школски одбор је  на основу овлашћења  из  члана 49. став 1 

тачка 1) , на седници одржаној дана  28.02 .2022. године донео 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОХВАЉИВАЊУ И 

НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“  СЕНТА 

          Члан 1. 

У  Правилнику о похвањивању и награђивању ученика Основне школе  “ Петефи Шандор“   Сента  

(Дел.број 35/2019-19 од 17.12.2019) у члану 7.став 1. након речи “Ученик генерације“ додаје се „ и 

Спортиста генерације“ а наставак члана остаје исти. 

               Члан 2. 

У  члану 8.став 1. додаје се наставак који гласи: “изузев услова да „Спортиста генерације“мора 

имати одличан општи успех“. 

У  члану 8.став 2. мења се и гласи: 

„Похвала за „Ученик генерације“   додељује се  једном ученику Школе, као и похвала 

“Спортиста генерације“, такође једном ученику Школе. 

У ставу 3.након речи “Ученик генерације“ додаје се „ и Спортиста генерације“ а наставак става 

остаје исти. 

      Члан 3. 

У члану 9.став 1.после речи “добитнике те дипломе,“додаје се наставак „са остварених најмање 

40 бодова“ након чега следи наставак текста члана. 

После става 1.додаје се став 2.који гласи: “Похвала „Спортиста генерације“ додељује се 

ученику са највише бодова , према критеријумима из Правилника.“ 

      Члан 4. 

У члану 10. након речи “ Ученик генерације“ додаје се „ и Спортиста генерације“,  а наставак 

члана остаје исти. 
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      Члан 5. 

У чалану 15.став 3. Након речи „Ученик генерације“ додају се речи “Спортиста генерације“. 

     Члан 6. 

 У члану 16. став 1.   након речи „Ученик генерације“ додају се речи  “Спортиста генерације“. 

     Члан 7. 

У члану 17.додаје се став 2. који гласи:“ Спортиста генерације награђује се књигом или 

спортским реквизитом“. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

У ставу 4. након речи „Ученик генерације“ додају се речи “и Спортиста генерације“. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

        Председник  Школског одбора 

Објављена дана 28.02.2022.            /Ливиа Барањи/  


