
        ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

  

  

                                                    I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  

          

                                                                Члан 1. 

  

                        Овим Правилником уређују се критеријуми за избор ђака генерације на крају 

сваке наставне године. 

  

  

                                                                Члан 2. 

  

                        У Школи се на крају сваке школске године додељује посебна похвала 

'' Ученик генерације ''. 

                         Похвала се додељује ученику завршног разреда који се у својој генерацији 

највише истакао у учењу и владању. 

  

  

                                              II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

  

                                                               Члан 3. 

                        

                        Похвала '' Ученик генерације '' додељује се ученику  који је у току школовања 

имао одличан успех и примерно владање  у свим разредима и остварио највише бодова 

додељених према критеријумима утврђеним Статутом.  

                            

               

                                                             Члан  4. 

  

                     Општи успех у учењу током школовања вреднује се тако да се просечна оцена 

са две децимале сабере за све разреде и подели са бројем 4, а онда помножи са бројем 

10. Минималан број бодова је 45, а максималан 50 бодова. 

  

                                                             Члан  5.          

 

Резултати постигнути на такмичењима из наставних предмета  током сваке године 

вреднују се тако што се сабирају сви резултати остварени на свим нивоима такмичења на 

основу следећег: 



                        1)  За успех на школском такмичењу ученику припада: 

                         -   за освојено прво место..... 3 бода; 

                         -   за освојено друго место.....2 бода; 

                         -   за освојено треће место.....1 бод. 

  

                        2)  за успех на општинском такмичењу ученику припада: 

                         -   за освојено прво место.......4 бодова; 

                         -   за освојено друго место......3 бода; 

                         -   за осовјено треће место.......2 бода. 

  

                        3)  за успех на окружном такмичењу ученику припада: 

                         -   за освојено прво место...... 5 бодова; 

                         -   за освојено друго место......4 бодова; 

                         -   за освојено треће место.......3 бодова. 

  

                        4)  за успех на републичком такмичењу ученику припада: 

                         -   за освојено прво место.......6 бодова; 

                         -   за освојено друго место..... 5  бодова; 

                         -   за освојено треће место.......4  бодова. 

  

                        5)  за успех на такмичењу вишег ранга ученику припада: 

                         -   за освојено прво место.......7 бодова; 

                         -   за освојено друго место......6  бодова; 

                         -   за осовјено треће место.......5 бодова; 

За освојене награде на такмичењима из главног предмета током сваке школске године 

вреднују се тако што се сабирају сви разултати остварени на свим нивоима такмичења на 

основу следећег: 

1) такмичење на републичком нивоу: 

- специјална награда.......20 бодова; 

- за освојено прво место......18 бодова 

- за освојено друго место..... 16 бодова 

- за освојено треће место.......14 бодова. 

2) за успех на такмичењу вишег ранга ученику припада: 

- специјална награда.......22 бода; 

- за освојено прво место......20 бодова 

- за освојено друго место..... 18 бодова 

- за освојено треће место.......16 бодова. 

 

 

 



  

                                                            Члан  6. 

  

                         Одредбе предходног члана сходно се примењују и на ученике који су 

постигли успех на такмичењима, смотрама и сличним манифестацијама у области 

културе. 

  

                                                            Члан  7. 

  

                         У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, 

односно екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се број 

бодова сразмерно броју чланова тима или екипе од бодова утврђених у члану 5. овог 

Правилника. 

  

                                              III. ПОСТУПАК ИЗБОРА 

  

  

                                                          Члан  8. 

  

                        Предлог за избор ученика генерације утврђује одељењски старешина 

ученика или надлежно одељењско веће најкасније на седници на којој се утврђују успех и 

владање ученика на крају наставне године. 

                        Предлог се подноси у писменом облику и треба да буде образложен, уз 

навођење података о успеху и владању ученика. 

  

                       

                                                            Члан  9. 

  

                       Предлог се подноси директору, одмах после седнице одељењског већа на 

којој су утврђени успех и владање ученика на крају наставне године. 

                       По истицању рока за достављање иницијативе директор именује трочлану 

комисију, у чијем саставу су, поред њега, и два наставника ( један из старијих, а други из 

млађих разреда ). 

                       Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на 

основу тако проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на 

такмичењима и да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с 

највишим бројем бодова предложи наставничком већу за доделу похвале '' Ученик 

генерције ''. 

                      У случају да два или више ученика имају једнак број бодова, предност има 

ученик који има већи број бодова остварен на основу резултата са такмичења.  

      



                                                                   Члан 10. 

  

                      Наставничко веће доноси одлуку о додели похвале '' Ученик генерације'' као и 

о награди за изабраног ученика. 

                      Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и 

та одлука је коначна. 

 

                                                            Члан 11. 

  

                      Ученик генерације награђује се књигом или неком другом наградом. 

                                                                                                                               

                                                             

  

                                                IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

  

                                                               Члан 12. 

  

                          За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће 

се одредбе Закона и Статута школе. 

  

                                                               Члан 13. 

  

                         Тумачење одредаба овог Правилника даје Школски одбор. 

  

  

                                                               Члан 14. 

  

                         Овај Пословник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли 

школе. 

 

  

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА, 

  

                                            M.П.                  __________________________________ 

                                                                         Ксенија Гоцић 

  

  

  

  



                         Правилник је заведен под дел. бр. ___________ од __________________,  

  

објављен на огласној табли Школе дана ____________________, а ступио на снагу дана 

  

____________________________. 

                                                                                         

  

                                                                                            СЕКРЕТАР ШКОЛЕ, 

                                                                              __________________________________ 

                                                                                        Душанка Срејић, дипл. правник 


