SUSTAV KATOLICKIH „ŠKOLA ZA EUROPU“

Na temelju odluke Pedagoškog vijeća sustava Katoličkih „Škola za Europu“, a u svezi
poticanja odgojno-obrazovnih rezultata, razvijanja kreativnih sposobnosti učenika, te pružanju
podrške i pomoći naročito učenicima koji žive u slabijim materijalnim prilikama, Promicatelj
Katoličkih „Škola za Europu“ donosi

PRAVILNIK
o godišnjoj nagradi "Petar Barbarić"
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za dodjelu godišnje nagrade “Petar Barbarić” (u daljnjem
tekstu: Nagrada), način rada Prosudbene povjerenstva Godišnje nagrade “Petar Barbarić” (u
daljnjem tekstu:Povjerenstvo), te druga pitanja, u svezi s Nagradom.
Članak 2.
Nagrada se dodjeljuje svake godine u mjesecu studenom.
Nagrada se dodjeljuje jednom/jednoj učeniku/učenici.
Nagradu dodjeljuje Pedagoško vijeće Sustava katoličkih „Škola za Europu“.
Članak 3.
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće se retrogradno svake godine, u mjesecu rujnu, a za
rezultate postignute u prethodnom školovanju s naglaskom na proteklu školsku godinu.
Članak 4.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati razrednici.
Svaki razrednik može predložiti samo jednog/jednu učenika/učenicu iz razrednog odjela
kojem je razrednik.Dane prijedloge razmatraju ravnatelj, direktor i pedagog škole, biraju
jednog kandidata i dostavljaju prijedlog Pedagoškom vijeću.
Članak 5.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mora biti pismeno obrazložen.
Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o učeniku/učenici, postignutim
rezultatima kao i druge razloge za dodjelu Nagrade.
Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije obrazložen ili obrazloženje ne sadrži dovoljno
elemenata za odlučivanje Povjerenstvo može zatražiti od predlagača da dopuni svoj prijedlog.
Članak 6.

Svake godine dodjeljuje se jedna nagrada na razini Sustav katoličkih «Škola za Europu».

Članak 7.
Nagrađeni učenik/učenica mora zadovoljiti sljedeće kriterije:
-tijekom cijelog svog dotadašnje školovanje mora na kraju školske godine imati opći uspjeh
odličan;
-svojim ponašanjem služiti kao primjer drugim učenicima;
-treba se isticati u rezultatima i ponašanjem u bar jednoj izvannastavnoj ili izvanškolskoj
aktivnosti.
Članak 8.
Osim kriterija iz članka 7. nagrađeni učenik/učenica morao bi zadovoljiti i bar jedan od
sljedećih kriterija:
-postizanje visokih rezultata u natjecanjima u znanju koje organizira Ministarstvo prosvjete i
športa i to na županijskoj ili državnoj razini;
-bavljenje znanstveno-istraživačkim radom;
-objavljivanje rad u školskom listu, dječjem ili omladinskom časopisu, stručnim glasilima,
radiju ili TV;
-svojim ponašanjem izvan škole doprinosi ugledu škole i sredine u kojoj živ;
-nesebično i požrtvovno pomaže drugim učenicima i aktivno se uključuje u rješavanje
problema na razini razrednog odjeljenja, razreda ili škole;
-radom i suradničkim odnosom u bilo kojem obliku doprinosi razvoju pozitivnog ozračja u
razrednom odjeljenju, razredu ili školi;
-živi u slabijim materijalnim uvjetima.
Članak 9.
Nagrada se sastoji od diplome ili priznanja, te posebnog poklona (knjige, školskog pribora,
audio, video ili multimedijalnog materijala, računalne i druge opreme i sl.).
Uz diplomu (priznanje) i poseban poklon može se dodijeliti i novčani iznos.
Odabir dara i visina novčanog iznosa ovise o financijskim mogućnostima i određuju se svake
godine, a prije dodjele Nagrade, na sjednici Pedagoškog vijeća.
Članak 10.
Na temelju prijedloga Povjerenstva, Pedagoško vijeće na sjednici odlučuje o odjeli Nagrade.
Za pravovaljanost odluke potrebna je nazočnost dvije trećine članova Pedagoškog vijeća.
Odluka se donosi većinom glasova nazočnih na sjednici Pedagoškog vijeća.
Članovi Pedagoškog vijeća o dodjeli Nagrade odlučuju javnim glasovanjem.
Članak 11.
Povjerenstvo od 7 članova imenuje Pedagoško vijeće iz reda pedagoga-psihologa
škole.Mandat članova Povjerenstva koliko i mandat Pedagoškog vijeća.

Članak 12.
Članovi Povjerensta među sobom biraju predsjednika.
Predsjednik Povjerenstva priprema, saziva i vodi sjednice Povjerenstva.
Članak 13.
Temeljem prikupljenih prijedloga Povjerenstva odabire tri kandidata i najkasnije do 15.
listopada odabrane prijedloge s obrazloženjima podastire Pedagoškom vijeću koje donosi
konačnu odluku.
Članak 14.
Ukoliko nema predloženih kandidata ili je predloženo manje od tri kandidata, Pedagoško
vijeće može, na prijedlog svog člana, predložiti i kandidata za kojeg nije podnesen prijedlog
temeljem članka 4. i članka 13. ovog pravilnika.
Članak 15.
Temeljem odluke Pedagoškog vijeća ravnatelj Centra na primjeren način objavljuje ime ili
imena nagrađenih, a ravnatelj centra, iz kojeg su nagrađeni na vidnom mjestu, objavljuje
odluku o Nagradi i fotografiju nagrađenog.Nagradu na prigodnoj svečanosti dodjeljuje
predesjednik Pedagoškog vijeća ili onaj koga on ovlasti.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snag danom donošenja, a primjenjivat će se od početka školske
2006./07. godine.Škola je dužna na početku školske godine upoznati djelatnike i učenikesa
odredbama ovog ptravilnika.

U Sarajevu, 10. ozujka 2006. godine

Predsjednik Pedagoškog vijeća:
Dr. Pero Sudar, promicatelj

