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На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања (даље: Закон), Школски одбор је на седници одржаној дана 25.12.2013. године
донео

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И
НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
У
ОШ „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“, КЛЕЊЕ

Опште одредбе

Члан 1
Правилником о похваљивању и награђивањузапослених (даље: Правилник) у ОШ
"Лаза К.Лазаревић" у Клењу - даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које
могу добити запослени као и услови и начин њиховог додељивања.

Награђивање запослених
Члан 2
Директор школе може да, из сопствених прихода, уколико их Школа оствари, обезбеди
новчана средства за награђивање запослених, по следећим критеријумима:
1. Наставницима чији су ученици освојили 1,2,3 место
- на републичком такмичењу -15 % од месечне плате;
- на окружном такмичењу 10% од месечне плате;
- на општинском такмичењу 5% од месечне плате
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2. Запосленог због повећаног обима посла који захтева неодложно извршење у
кратком року -10% од месечне плате;
3. За рад у комисијама школе које се повремено формирају (јавне набавке, за
утврђивање запослених за чијим радом је престала потреба, попис......) -5% од
месечне плате;
4. За учешће и рад у културној и јавној делатности школе и прибављање донација или
друге користи за школу -10% од месечне плате;

Новчана награда за освојено место на такмичењима може се исплатити запосленом
само за једно освојено место.
Члан 3.
За остварен допринос на рад у запослени се може јавно похвалити на
седницама стр учних већа.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 4.
Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.
Члан.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.

ПРЕДСЕДНИК
ШКОЛСКОГОДБОРА
__________________

Миодраг Савић
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Правилник је заведен под деловодним бројем 1091/1 од 25.12.2013. године, а
објављен је на огласној табли Школе, дана 25.12.2013. године.
Правилник је ступио на снагу дана 03.01.2014.године.
СЕКРЕТАРШКОЛЕ
__________________

М Јездимировић
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