PRAVILNIK O MAJSKIH NAGRADAH IN POHVALAH ŠOLE
1.
Gimnazija Šentvid vsako leto podeljuje najuspešnejšim dijakinjam in dijakom majske nagrade, priznanja
in pohvale šole.
Ravnatelj vsako šolsko leto do decembra predlaga komisijo za podeljevanje majskih nagrad in priznanj
ter pohval šole, imenuje pa jo Svet šole. Člani komisije so: trije člani iz vrst pedagoških in drugih
strokovnih delavcev šole, od teh mora biti eden tudi član Sveta šole, predstavnik vodstva šole, dva
dijaka, ki ju predlaga dijaški parlament, dva predstavnika staršev, ki ju predlaga Svet staršev, mentor
šolske dijaške skupnosti in mentor aktiva četrtošolcev.
Svet šole imenuje med člani komisije predsednika, ki vodi seje komisije.
2.
Komisija upošteva pri podeljevanju majskih nagrad in priznanj ter pohval šole predloge razrednika,
oddelčne skupnosti, društev in organizacij na šoli, profesorjev–mentorjev in dijakinj in dijakov.
3.
Majsko nagrado, priznanje ali pohvalo šole lahko prejme dijakinja ali dijak, ki dosega pomembne
rezultate na enem ali več področjih dela in življenja šole:
- pri pouku,
- na področju raziskovalnega dela,
- na športnem področju,
- na kulturnem področju,
- pri delovanju v organizacijah in društvih na šoli,
- pri delovanju pri interesnih dejavnostih,
- na tekmovanjih.
4.
Majske nagrade in priznanja ter pohvale šole so naslednji:
- zlata majska nagrada za dijakinje in dijake 4. letnika za štiriletno delo in dosežke;
- srebrna majska nagrada za dijakinje in dijake 2., 3. in 4. letnika,
- bronasta majska nagrada za dijakinje in dijake 2., 3. in 4. letnika,
- majsko priznanje za dijakinje in dijake vseh letnikov,
- pohvala šole za dijakinje in dijake vseh letnikov.
5.
Vsako leto komisija podeli naslednje število majskih nagrad in priznanj ter pohval šole:
- največ 3 zlate majske nagrade,
- največ 6 srebrnih majskih nagrad,
- največ 9 bronastih majskih nagrad,
- največ 18 majskih priznanj,
- pohvale šole.
Pri raziskovalnem delu, kjer nalogo izdelata dva ali trije dijaki oz. dijakinje, lahko majsko nagrado,
priznanje oz. pohvalo šole prejme celotna skupina, ki je nalogo izdelala, če tako predlaga mentor.
6.
Komisija za podelitev majskih nagrad in priznanj ter pohval šole aprila javno objavi razpis za pridobitev
majskih nagrad, priznanj in pohval šole. Po en izvod razpisa prejmejo: razredniki, predsedniki oddelčnih
skupnosti, mentorji društev in organizacij na šoli.

7.
Predlagatelji oddajo svoje pisne utemeljitve razredniku predlaganega dijaka. Razredniki skrbijo za
koordinacijo pri oddaji predlogov za majske nagrade in priznanja ter pohvale šole. Razredniki tudi
predložijo komisiji do razpisanega roka pisne utemeljitve predlogov za majske nagrade in priznanja ter
pohvale šole.
8.
Predlogi, ki niso oddani v predpisanem roku in predpisani obliki, se ne upoštevajo.

9.
Predlagatelji pri predlogu za podelitev majskih priznanj in nagrad upoštevajo:
- dosežke na tekmovanjih,
- učni uspeh dijakinje oz. dijaka,
- aktivno sodelovanje pri pouku,
- odnos do sošolcev,
- odnos do profesorjev,
- delo dijakinje oz. dijaka v oddelčni skupnosti, društvih in organizacijah na šoli,
- mnenje razrednika,
- mnenje mentorja,
- izvenšolsko aktivnost dijakinje oz. dijaka na raziskovalnem, kulturnem, športnem in ostalih
področjih.
10.
V predlogu mora biti zapisano, za katero od majskih nagrad (zlata, srebrna, bronasta) je dijakinja oz.
dijak predlagan oz. ali je predlagan za majsko priznanje ali pohvalo šole.
Predlog za zlato majsko nagrado mora vsebovati opis štiriletnega dela in aktivnosti dijakinje oz. dijaka.
11.
Majske nagrade, priznanja ali pohvale šole ne more prejeti dijakinja oz. dijak z nezadostnim učnim
uspehom. Prav tako ne more prejeti majske nagrade, priznanja ali pohvale šole dijakinja oz. dijak z
ukorom, višjim od ukora razrednika.
12.
Komisija pri podeljevanju majskih nagrad in priznanj ter pohval šole enakovredno vrednoti vsa področja,
omenjena v 9. členu.

13.
Komisija suvereno odloča o podelitvi majskih nagrad in priznanj ter pohval šole, in sicer na dveh rednih
sejah. Odločitev komisije je dokončna.
Komisija lahko poleg majskih nagrad podeli nagrado šole, ki jo lahko prejme posameznik ali skupina za
izjemen dosežek na določenem področju. Ta nagrada je lahko največ ena za posameznika in največ tri
za skupino. Nagrada šole je lahko v višini bronaste, srebrne ali zlate majske nagrade.

Njeno višino določi komisija, ki upošteva nivo dosežka (državno ali meddržavno tekmovanje) in ostale
pogoje, ki se upoštevajo pri podeljevanju majskih nagrad in priznanj.
14.
Zlata, srebrna in bronasta majska nagrada vsebujejo plaketo in denarno nagrado. Majsko priznanje
vsebuje plaketo in knjižno nagrado, pohvala šole vsebuje plaketo. Višino denarne nagrade določi Svet
šole na predlog ravnatelja.
15.
Sredstva za majske nagrade se črpajo iz sklada za majske nagrade. Sklad se polni s sponzorskimi
sredstvi podjetij in posameznikov. O delovanju sklada in njegovem financiranju odloča Svet šole.
16.
Seznam sponzorjev je javen in je objavljen na plaketi, ki jo prejmejo nagrajenci.
17.
Majske nagrade in priznanja ter pohvale šole se podelijo na slavnostni akademiji ob koncu šolskega
leta.

