.
На основу члана 57. Став 1. Тачка 1. Члана Закона о основном образовању и
васпитању ("Сл.гл. РС", бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015) и члана 59. Став и
члана 121. Статута ОШ ,, Данило Киш,, ( дел.бр.. 01 –II ОД 25.7.2014.г.). у Београду,
Школски одбор на седници одржаној 18.05.2017. године донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И СПОРТИСТЕ И СПОРТИСКИЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин избора „Ученика генерације“ и
„Спортисте и спортисткиње генерације“.
Члан 2.
Посебно признање „Ученик генерације“ додељује се на крају сваке наставне
године ученику завршног разреда који се у својој генерацији највише истакао у учењу и
владању.
Члан 3.
Похвала „Ученик генерације“ додељује се ученику под условом:
- да је од другог до осмог разреда постигао одличан успех из свих наставних
предмета и примерно владање,
- да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима,
- да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима,
развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу
ученицима и да ужива поверење међу друговима,
- да је у току школовања имао правилан и коректан однос према
наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима школе као и
према родитељима других ученика.
Члан 4.
Услови из предходног члана морају бити кумулативно испуњени .
Члан 5.
Похвала „Ученик генерације“ се додељује једном од носилаца дипломе „Вук
Караџић“ са највише бодова у односу на остале добитнике те дипломе, а у складу са
критеријумима из члана 7 овог Правилника.
Члан 6.
Кандидату за „Ученика генерације“ припадају бодови по основу успеха на
такмичењима из наставних предмета у организацији Министарства просвете, или
признатих од стране тог Министарства, успеха на такмичењима, првенствима,
изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у области физичког васпитања,
ликовне културе, музичке културе и техничког образовања, учешћа у раду секција и
додатне наставе при школи, учешћа у раду одељењске заједнице, учешћа у слободним
активностима школе, личних особина ученика и процене одељењског већа.
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Члан 7.
Ученику се додељују бодови по основу такмичења и то на следећи начин :

1.
За успех на општинском такмичењу
- прво место 4 бодова за екипно такмичење 2 бода
- друго место 3 бода
за екипно такмичење 1бод
- треће место 2 бода
за екипно такмичење 0,5 бодова
- за учешће 1 бод
екипно 0
За успех на градском такмичењу
- прво место 10 бодова за екипно такмичење 2 бода
- друго место 8 бодова за екипно такмичење 1,5 бод
- треће место 6 бодова за екипно такмичење 1 бодова
- за учешће 2 бода
екипно 1
За успех на републичком
- прво место 20 бодова
- друго место 15 бодова
- треће место 10 бодова
- за учешће 6 бодова

такмичењу
за екипно такмичење 5 бода
за екипно такмичење 4 бода
за екипно такмичење 3 бодова
за екипно 2 бода

Члан 8.
Рангирање за ''Спортисту и спортисткињу генерације'' врши се бодовањем свих
постигнутих резултата од првог до осмог разреда из спортских такмичења која су
предвиђена кроз Календар такмичења Министарства просвете, али и која су се
организовала од стране других институција. У случају да за остварени успех на неком
такмичењу нисте у могућности да користите бодовну листу комисија утврђује бодове на
основу заједничког става. Посебно се рангирају дечаци, а посебно девојчице. Ради лакшег
бодовања наводимо бодовну листу:
БОДОВНА
ЛИСТА

ПРВО МЕСТО

ДРУГО МЕСТО

ТРЕЋЕ МЕСТО

Оптинско
такмичење
Градско
такмичење
Окружно
такмичење
Међуокружно
такмичење
Републичко
такмичење

15

10

5

ПОЗИВ НА
ТАКМИЧЕЊЕ
ВИШЕГ НИВОА
2

20

15

10

4

20

15

10

4

25

20

15

6

30

25

20

18

2.

Освојено четврто,пето, ... десето место на републичком такмичењу -бодовати са 18 бодова
Међународно
50
45
30
/
такмичење
Освојено четврто,пето, ... десето место на међународном такмичењу-бодовати са 30 бодова
2.
Такмичења у
3
2
1
0,5
организацији
других
институција
(''Крос
РТСа'',''Бициклија
да''... )
Напомена: у бодовну листу улазе појединачна
и екипна такмичења, као и посебне дипломе из
физичког васпитања за крај првог и другог
циклуса основног образовања и васпитања које
додељују учитељи и предметни наставници.
За избор ''Спортисте и спортисткиње
генерације'' узети у обзир и све резултате које
су ученици постигли ван школе бавећи се
спортским активностима у својим клубовима.
За бодовање примењивати доле наведену
бодовну листу.
БОДОВНА
ЛИСТА

ПРВО МЕСТО

ДРУГО МЕСТО

ТРЕЋЕ МЕСТО

ПОЗИВ НА
ТАКМИЧЕЊЕ
ВИШЕГ НИВОА
2

Оптинско
5
4
3
такмичење
Градско
6
5
4
3
такмичење
Окружно
7
6
5
4
такмичење
Међуокружно
8
7
6
5
такмичење
Републичко
10
9
8
7
такмичење
Освојено четврто,пето, ... десето место на републичком такмичењу -бодовати са 7 бодава
Међународно
20
15
12
/
такмичење
Освојено четврто,пето, ... десето место на међународном такмичењу-бодовати са 12 бодава
За бодовање је неопходно поштовати пропозиције сваког такмичења и на основу њих
извршити рангирање ученика.
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Члан 9.
За ''Спортисту и спортисткињу генерације'' могу бити рангирани само ученици
који имају примерно владање.

Члан 10.
Предлог за избор ученика генерације и спортисте и спортисткиње генерације
утврђује одељењски старешина на одељењској заједници и исти
доставља
одељењском већу на мишљење. По добијању позитивног мишљења
комплетну
документацију одељењски старешина доставља Комисији .
Члан 11.
Комисију од 3 члана за избор „Ученика генерације“ и „Спортисте и
спортисткиње генерације“ формира директор школе.
У састав комисије не може ући одељењски старешина осмог разреда
.
Члан 12.
Задатак Комисије је да провери податке који су јој достављени и да на основу
проверених података сваком кандидату утврди бодове по основу члана 7. овог
Правилника и да сачини ранг листу.
Комисија предлаже Наставничком већу школе ученика са највишим бројем
бодова на ранг листи за доделу похвале „Ученик генерације“ и „Спортиста и
спортисткиња генерације“.
Члан 13.
Наставничко веће школе доноси одлуку о додели похвале „Ученик генерације“ и
„Спортисте и спортисткиње генерације“ .
Одлука се доноси већином гласова и иста је коначна.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли школе.

Председник школског одбора
______________________________
Анђелка Мирковић
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