ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и поступак избора
Ученика генерације у ОШ „Франце Прешерн“.
Члан 2.
Посебно признање „Ученик генерације“ додељује се на крају сваке
наставне године завршног разреда ученику који се у својој генерацији
највише истакао у учењу и владању.
Члан 3.
Ученика генерације ОШ „Франце Прешерн“ проглашава Наставничко
веће, на предлог Одељенског већа. Кандидат за Ученика генерације може
бити и ученик завршног разреда који није похађао све разреде у ОШ „Франце
Прешерн“.
Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда
који испуни следеће услове (кумулативно):
1) да је од другог до завршног разреда постигао одличан општи успех из
свих наставних предмета (5,00) и примерно владање;
2) 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;
3) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према
наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима школе, као и
према родитељима других ученика;
4) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима и да је
остварио највећи број бодова по следећим критеријумима:
а) Успех на такмичењима из наставних предмета, за које је пријављен од
стране школе, а у организацији Министарства просвете.
1. место
2. место
3. место
похвала учешће
општинско
4
3
2
1
0
градско
10
8
6
4
0
републичко
24
18
16
13
градско+2
међународно
30
24
18
16
10

Ученику се из табеле, за свако такмичење, рачуна само број поена освојен у
највишем рангу (пр: 1.место на градском из српског и учешће на
републичком:10+2=12 бодова ).
У такмичењима где ученик једним резултатом добија и појединачни и екипни
пласман, бодови се додељују само за један, онај који је бољи за ученика.
Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе
припада 1/2 предвиђених бодова. Уколико екипа има више од 4 члана
кандидату који је био члан екипе припада 1/3 предвиђених бодова.
Доказ: Дипломе.
б) Успех на математичким такмичењима „Мислиша“ и „Кенгур без
граница“:
1. место
2. место
3. место
похвала
основни ниво
5
2
1
0,5
републички ниво 10
4
2
1
Доказ: Дипломе.
в) Такмичења и конкурси на која је пријављен од стране школе и тиме
допринео популаризацији своје школе, а која не организује Министарство
просвете (нпр. такмичења у организацији Пријатељa деце Раковице и
Београда (драмски облици, рецитатори) и сл.):
1. место
2. место
3. место
похвала
општински ниво
1
0.5
0,25
0,1
градски ниво
2
1
0.5
0.25
републички ниво
4
2
1
0.5
међународни ниво
12
8
4
2
У такмичењима где ученик једним резултатом добија и појединачни и екипни
пласман, бодови се додељују само за један, онај који је бољи за ученика.
Уколико се одржава екипно такмичење, кандидату који је био члан екипе
припада 1/2 предвиђених бодова.
Доказ: Дипломе.
г) Учешће у раду школских секција:
-учешће у раду једне или две секције у току једне школске године – 1
бод
-учешће у раду три и више секција у току једне школске године – 2 бода
Доказ: Евиденција у дневнику слободних активности.
д) Учешће у Ученичком парламенту:
- за сваку годину руковођења Ученичким парламентом - 1 бод
- за сваку годину чланства у Ученичком парламенту - 0,5 бода

Бодовање по основу критеријума - члан ученичког парламента, врши се
на тај начин што се бодови додељују само ученицима који су за председника
или члана ученичког парламента изабрани у септембру – тј. на почетку
школске године.
Избор за председника или члана ученичког парламента у току школске
године не доноси бодове.
Доказ: Записник са прве седнице Ученичког парламента (доставља
координатор Ученичког парламента).
ђ) Похађање паралелне школе (балетска, музичка, Петница):
- за сваку годину завршене школе по 1 бод
Доказ: Документ паралелне школе.
е) Посебна диплома по одлуци Наставничког већа (да би се наградила
свестраност ученика):
- за сваку диплому по 1 бод
Доказ: Специјална диплома.
Члан 4.
Поступак избора Ученика генерације спроводи Комисија коју именује
Наставничко веће, а коју чине: директор школе, педагог или психолог школе,
по један наставник разредне и предметне наставе и један члан Савета
родитеља .
У комисији не могу бити наставници који су били , или су тренутно
одељењске старешине предложеним кандидатима, као ни родитељ чије
дете похађа 8.разед.
Задатак Комисије је да изврши бодовање кандидата предложених од
стране Одељењског већа, према критеријумима из овог Правилника, а на
основу расположиве документације коју доставља одељењски старешина.
Члан 5.
Комисија доставља листу предложених кандидата Наставничком већу.
Наставничко веће проглашава за Ученика генерације оног кандидата који у
укупном збиру има највећи број бодова.
Ако два или више кандидата имају једнак број бодова, Наставничко веће
гласањем доноси одлуку који од тих кандидата ће бити проглашен за

Ученика генерације (простом већином).
Члан 6.
Приговор или жалба на одлуку Наставничког већа подноси се директору
школе у року од три дана од дана проглашења Ученика генерације.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли школе, односно објављивања одлуке и примењује се од
школске 2015/16. год.

