Na osnovi 42. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (UR. l. RS, št. 86/2004) je 1.10.2011 šola
določila:

MERILA IN POSTOPKI ZA
PODELJEVANJE POHVAL,
NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ
ŠTUDENTOM

ŠOLSKI

CENTER

ŠKOFJA LOKA

VIŠJA

STROKOVNA ŠOLA

1. člen
Ta pravilnik določa način dodeljevanja pohval, priznanj in nagrad študentom
2. člen
Študenti ali skupine študentov lahko za uspešno in prizadevno delo prejmejo pohvale, priznanja in
nagrade.
3. člen
Pohvale, priznanja in nagrade študentom ali skupinam študentov lahko predlagajo:
•
•
•
•

predavatelji,
mentorji praktičnega izobraževanja v podjetju
ravnatelj šole,
direktor šolskega centra.
4. člen

POHVALE
Pohvale so lahko pisne ali ustne. Kadar se študent ali skupina študentov izkaže s prizadevnostjo pri
enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so lahko ustno pohvaljeni.
Ustne pohvale izrekajo:
•
•
•

predavatelji,
mentorji praktičnega izobraževanja,
mentorji posameznih dejavnosti (strokovnih aktivov).

Pisne pohvale podeljuje ravnatelj na predlog predavateljev, mentorjev praktičnega izobraževanja ali
mentorjev posameznih dejavnosti, za katero se izreka pohvala.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
•
•
•
•
•
•

prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri predavanjih, vajah in drugih oblikah
izobraževalnega dela ter dejavnosti šole,
prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri praktičnem izobraževanju v podjetju,
prizadevanje in doseganje vidnih rezultatov pri različnih dejavnostih izven šole,
doseganju vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih študentov z različnih področij znanja in
delovanja,
nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
druge razloge, ki jih ravnatelj in strokovni delavci ocenijo kot primerne za razlog ustne in pisne
pohvale.

Pisne pohvale se lahko podeljujejo tudi skupini študentov. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj
šole.
5. člen
PRIZNANJA
Priznanja podeljuje študentom ravnatelj oziroma direktor za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za
šolo in znatno prispeva k ugledu šole in Šolskega centra v širši skupnosti.
Priznanja se podeljujejo za:
•
•
•
•
•

najboljši študent diplomant v obdobju med dvema podelitvama diplom na slavnosten način,
večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskih in izven šolskem delu,
izjemne dosežke ter prizadevnost na praktičnem izobraževanju v podjetju,
doseganje vidnih rezultatov na raznih tekmovanjih in srečanjih študentov, ki so organizirana na
območju občine, regije in celotne države,
druge razloge, ki jih ravnatelj in strokovni delavci predlagajo kot primerne za podelitev priznanja.
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Študente za dodelitev priznanja predlagajo strokovni aktivi ali predavateljski zbor, o dodelitvi pa odločata
ravnatelj oziroma direktor.
6. člen
NAGRADE
Študentje, ki so že prejeli priznanje iz 5. člena tega pravilnika, lahko zaradi izjemnih dosežkov (izjemen
študijski uspeh, kvalitetno diplomsko delo...) in uspešnega širjenja ugleda šole v okolju, v katerem živijo,
ali v primeru promocije šole in Šolskega centra širši skupnosti, dobijo tudi nagrado.
O vrsti nagrade za posameznega študenta odloča ravnatelj oziroma direktor na predlog predavateljev,
strokovnih aktivov ali mentorjev praktičnega izobraževanja iz podjetij.
Praviloma so nagrade knjige, slike ali pripomočki, ki jih študent lahko uporablja pri študiju ter v nadaljnjem
profesionalnem delu. Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj in direktor praviloma ob zaključku
študijskega leta ali ob podelitvi diplom študentom na slavnosten način. V izjemnih primerih se priznanja in
nagrade lahko podeljujejo tudi med študijskim letom.
7. člen
Sredstva za priznanja in nagrade zagotavlja Šolski center, Višja strokovna šola.
8. člen
Evidentiranje postopkov podeljevanja pohval, nagrad in priznanj zagotovi študentski referat in poskrbi za
ustrezno vodenje evidence.
9. člen
Ta merila sprejme ravnatelj(‐ica) Višje strokovne šole in začnejo veljati 1.10.2011.

Ravnatelj(‐ica):
Mag. Roman Drole, u. d. i. s.
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