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Датум:20.5.2019.год. 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

          Кандидату за „Ученика генерације“ припадају бодови по основу успеха на такмичењима из 

наставних предмета у организацији Министарства просвете или признатих од стране тог министарства 

али и бодови на основу других активности у оквиру школе. 

Елеметни који се вреднују приликом избора ученика генерације су: 

1) успех у учењу и владању током основног школовања; 

2) успех на такмичењима из наставних предмета; 

3) успех на такмичењима из наставних предмета у организацији Школске управе: 

4) активности и доприноси у раду школских секција; 

5) рад у оквиру Ученичког парламента 

6) похађање паралелне школе – балетска, музичка....... 

7) успех на интернационалним такмичењима и конкурсима на којима школа учествује 

8)учешће у истраживачком центру Петница 

Елементи наведени у овом правилнику бодују се на следећи начин: 

1) успех у учењу и владање током основног школовања 

- разред завршен са просечном оценом 5,00 ..................................................   3 бода 

- Вукова диплома ................................................................................................ 8 бодова 

- посебна диплома по одлуци Наставничког већа (за сваку диплому)..........  3 бода 

2) успех на такмичењима из наставних предмета 

Бодују се такмичења предвиђена Календаром такмичења и смотри ученика основних школа које 

доноси Министарство просвете и науке Републике Србије. 

Бодују се највише освојено место на одређеном такмичењу у сваком разреду. 

Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе припада 1/3 бодова 

предвиђених за дато место и ранг такмичења. 

       ниво такмичења:           I место    II  место   III  место 

- општинско такмичење:    3 бода         2 бода       1 бод 

- окружно такмичење:        6 бодова     5 бода       4 бода 

- републичко такмичење: 12 бодова  10 бодова    8 бодова 

- за учешће на републичком такмичењу   3 бода 

* интернационално такмичење само  у организацији Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја  

                                                I место           II  место          III  место 

                                              18 бодова        16 бодова         14 бодова 

3)успех на такмичењима из наставних предмета у организацији Школске управе 

        Ниво такмичења:   I место          II место  III место  

      3 бода  2 бода    1 бод 

4) активности и доприноси у раду школских секција 

Бодује се активно учешће у раду секција предвиђених Годишњим планом рада школе и то: 

- по 2 бода за сваку секцију, с тим што укупан број бодова добијених по овом основу не може бити 

већи од 10. 

- учешће на школским приредбама (за сваку приредбу) по...........................1 бод 

5) рад у оквиру  Ученичког парламента 

- за сваку годину руковођења Ученичким парламентом................................2 бода 

- за сваку годину чланства у Ученичком парламенту.....................................0,5 бода 

- по овом основу кандидат може добити највише  3 бода. 



6) похађање паралелне школе (музичка, балетска, школа плеса, ликовна колонија, позориште, 

градска библиотека, спортско друштво) 

- за освојену награду на државном или међународном такмичењу (прва три места)..................2 бода 

 

7) пласман на интернационалним такмичењима и конкурсима на којима школа учествује  

                                              I место            II  место           III  место 

                                             18 бодова        16 бодова         14 бодова 

*8) Учешће  у истраживачком центру Петница 

-за свако учешће 3 бода , с тим што укупан број бодова добијених по овом основиу не може бити 

већи од 6. 

    Ученик је дужан да достави школи све дипломе, похвале, односно било који доказ о освојеним 

местима на такмичењима наведеним у овом члану. 

    Одељењски старешина је у обавези да води евиденицију успеха својих ученика у дневнику рада за 

сваку школску годину и припреми за Одељењско веће портфолио ученика који је предложен за ђака 

генерације. 

     У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, Одељењско веће ће Наставничком 

већу предложити да се диплома „Ученик генерације“ додели ученику који има најбољи пласман на 

републичком, окружном или општинском такмичењу из наставних предмета. 

     Уколико се поред Ученика генерације неки ученик/ца посебно истицао у раду у оквиру школе и 

ван наставним активностима али и на основу укупног броја бодова са листе за „Ученика генерације“ 

може му се доделити похвала Наставничког већа. 

 

 

            Председник школског одбора 

           Маријана Настов 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 


