
                         На основу чл.57. ст.1 тач.1. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 52/11) Школски одбор ОШ „Свети Сава“ 

Аранђеловац, на седници одржаној дана _____2013.године, донео је 

 

 

                                                        П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

                                                    о избору Ученика генерације 

                                                 ОШ „Свети Сава“ Аранђеловац  

                     

 

                                                                   Члан 1. 

Овим Правилником прописују се поступак, критеријуми, начин избора Ученика генерације 

у ОШ „Свети Сава“ Аранђеловац (у даљем тексту: Школа). 

 

                                                                   Члан 2. 

Избор Ученика генерације врши се на крају завршног-VIII разреда Школе. 

За Ученика генерације бира се ученик који је у својој генерацији током основног 

образовања: 

-имао одличан успех и примерно владање у свим разредима, 

-истицао се у раду секција-слободним активностима, 

-ангажовао се у културној и јавној делатности, 

-истицао се статусом у одељењу, комуникацијом са друговима и кулуром понашања. 

 

                                                                    Члан 3. 

Одељењска заједница и одељењски старешина достављају, до 1.маја текуће године, 

предлог за доделу звања „Ученик генерације“ достављају Комисији за обраду предлога, 

именованој од стране Наставничког већа, уз обавезну презентацију свих постигнутих 

резулзата предложеног ученика. 

За тачност података одговоран је одељењски старешина. 

 

                                                                     Члан 4 

Наставничко веће именује, из својих редова, трочлану Комисију за обраду предлога на 

крају III класификационог периода. Чланови Комисије су: наставник - представник нижих 

разреда, настваник - представник виших разреда и школски педагог. 

Чланови Комисије не могу бити одељењске старешине завршног разреда, као ни 

наставници разредне наставе који су водили генерацију завршног разреда. 

 

                                                                      Члан 5. 

Задатак Комисије је да изврши бодовање предложених ученика по следећим  

критеријумима: 

а) успех у учењу током школовања, 

б) успех у владању током школовања,  

в) резултати н атакмичењима по наставним предметима, 

г) резултати у ваннастваним активностима, 

д) ангажовање у културној и јавној делатности школе, 

ђ) статус у одељењу, комуникација са друговима, култура понашања. 

 



                                                                      Члан 6. 

Успех у учењу се вреднује тако што се просечној оцени за сваки разред, почевши од 

просечне оцене 4,50 (која се вреднује са 10 бодова), додаје по 0,5 бодa на свако увећање 

просечне оцене од 0,01. 

Диплома „Вук Караџић“ вреднује се са 10 бодова, а свака посебна диплома са 5 бодова. 

 

                                                                      Члан 7. 

Успех у владању се вреднује тако што се за примерно владање рачуна 10 бодова по 

школској години.  

 

                                                                       Члан 8. 

Резултати постигнути на такмичењима у организацији Министарства просвете из 

наставних предмета од V до VIII разреда, вреднују се за сваку школску годину на следећи 

начин: 

 

         Ниво такмичења 

                                       Број бодова 

 

     1.место              2.место             3.место             Учешће 

Општинско             9           6           3           1 

Окружно          14         10           6           4 

Републичко          22         17         12         10 

Балканијада, Олимпијада, 

Европско, Светско 

         32         26         20         18 

 

                                                                       Члан 9.                                                                

Уколико је ученик члан екипе која је на такмичењу освојила неко од наведених места, 

припада му половина бодова за то место.   

Ученику се сабирају резултати за текућу годину за сваки предмет. 

 

                                                                        Члан 10. 

На редовним годишњим такмичењима у ваннаставним активностима (секцијама) из 

литерарног стваралаштва, техничког стваралаштва, физичког васпитања, музичке културе, 

ликовне културе и сл.,  вреднују се резултати постигнути од V до VIII разреда, и то: 

начин: 

 

         Ниво такмичења 

                                       Број бодова 

 

     1.место              2.место             3.место             Учешће 

Општинско             4           3           2           1 

Окружно            9           7           5           4 

Републичко          17         14         11           9 

Балканијада, Олимпијада, 

Европско, Светско 

         28         24         20         17 

 

Уколико је ученик члан екипе која је на такмичењу освојила неко од наведених места, 

припада му половина бодова за то место.   

 



                                                                       Члан 11. 

Ученику се вреднује по један, највреднији, годишњи резултат, постигнут на такмичењима, 

конкурсима, смотрама, колонијама од V до VIII разреда из сваке ваншколске активности,  

појединачно, на следећи начин:     

 

 

         Ниво такмичења 

                                       Број бодова 

 

     1.место              2.место             3.место             Учешће 

Општинско             4           3           2           1 

Окружно            5           4           3           2 

Републичко            6           5           4           3 

Балканијада, Олимпијада, 

Европско, Светско 

           7           6           5           4 

 

 

                                                                       Члан 12. 

Ангажовање у културној и јавној делатности школе вреднује се: 

 

  Област предмета   Веома ангажован        Ангажован    Незаинтересован 

               10                5                 0 

 

 

                                                                       Члан 13. 

Статус у одељењу одређује и оцену за комуникацију са друговима дају одељењска 

заједница и одељењски старешина, на следећи начин: 

     Заинтересован 

       Ангажован 

     Пружа помић 

      Дружељубив 

        Ангажован 

      Дружељубив 

    Понекад помаже 

       Ангажован 

     Дружељубив 

   Незаинтересован 

        за другове 

               10                  6                2                 0 

 

 

                                                                       Члан 14. 

Процену културе понашања дају, на крају VIII разреда, Одељењско веће и одељењски 

старешина, на следећи начин: 

     Одлична   Веома добра        Добра      Довољна  Незадовољавајућа 

          10             8            5             3              0 

 

                                                                       Члан 15. 

Уколико два ученика имају исти број бодова, ученик генерације ће бити изабран након 

корективног бодовања према следећим критеријумима: 

1) број бодова за успех 5,00 на полугодишту од V-VIII разреда,  за сваки разред по 2 бода;       

2) број учешћа  на општинским такмичењима од V-VIII разреда, за свако учешће по 2 бода.  

Корективно бодовање се врши, најпре, под тачком 1), а затим, ако је то потребно, под 

тачком 2).  



Уколико, након корективног бодовања, ученици имају исти број бодова, Наставничко веће 

ће, јавним изјашњавањем, већином гласова од укупног броја чланова Већа.  

 

                                                                        Члан 16. 

Комисија утврђује број бодова појединачно за сваког кандидата за ученика генерације, 

након чега саставља ранг-листу, коју прослеђује директору школе на увид и објављује на 

огласној табли. 

Кандидат, незадовољан ранг-листом може, преко одељењског старешине, у року од 2 дана 

од дана објављивања на огласној табли, да поднесе приговор Наставничком већу које је 

дужно да, у року од 8 дана од дана подношења приговора, донесе одлуку о приговору. 

Ако Наставничко веће усвоји приговор, утврђује се нова ранг-листа и доноси одлука која 

је коначна. 

Уколико кандидати не поднесу приговоре одлука Већа се сматра коначном. 

 

                                                                       Члан 17. 

Наставничко веће доставља своју одлуку одн. предлог за доделу награде „Ученик 

генерације“ Школском одбору. Школски одбор доноси одлуку о додели нагараде у виду 

дипломе, златника са ликом Светог Саве, књига, бесплатног летовања, зимовања, а у 

складу са могућностима Школе, донатора или спонзора. 

Одлука о додели награде се се објављује на огласној табли са фотографијом ученика. 

 

                                                                       Члан 18. 

Награда „Ученик генерације“ се уручује на прослави Другарске вечери. 

 

                                                                       Члан 19. 

За спровођење Правилника одговоран је диретор Школе. 

 

                                                                        Члан 20. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

                                                                     

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                               

                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                 Милица Миљковић, с.р   

 

 

 

Правилник (дел.бр. 05-57/4 од 02.04.2013.год.) 

је објављен на огласној табли школе,  

дана 03.04.2013.год., а ступио је на снагу  

дана 11.04.2013.год. 

                                                                      Секретар школе  

             

                                                                

                          


