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На основу члана 66. Закона о основама система образовања и васпитања и члана
Статута, Школски одбор

Основне школе

„Младост“ из Београда

129.

на седници

одржаној 14 .09. 2016. године, доноси
П Р А В И Л Н И К
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 1.
Ученици осмог разреда на часу одељенске заједнице гласају и дају своје
предлоге за ђака генерације – једног предложеног ученика испред свог одељења и
једног ученика из другог одељења. Предлоге бирају на основу критеријума колико неко
ужива поверење осталих, а морају бити упознати шта ђак генерације мора да испуњава
у складу са Статутом школе.
Члан 2.
Комисија за избор ученика генерације коју именује директор школе врши
бодовање ученика који су предложени од стране сваке одељењске заједнице и формира
ранг листу.
Члан 3.
Бодовање кандидата:
Критеријуми који се бодују су:
1) успех ученика од 1. до 8. разреда:
10 бодова –одличан успех на крају школске године из свих наставних предмета
и примерно владање од првог до завршног разреда
5 бодова – одличан успех и примерно владање ( у случају да нема кандидата
који је од првог до завршног разреда постигао одличан успех на крају школске
године из свих наставних предмета )
2) награде на такмичењима
(награде освојене од 2. до 8. разреда):
- општинско такмичење:
1. место 2 бода
2. место 1,5 бода
3. место 1 бод

- градско такмичење:
1. место 4 бода
2. место 3,5 бода
3. место 3 бода
- републичко такмичење:
1. место 6 бодова
2. место 5,5 бодова
3. место 5 бода
- за укупан број освојених диплома:
- до 3 дипломе 1 бод
- 3 до 5 диплома 2 бода
- преко 5 диплома 3 бода
3) личност ученика
а) ангажовање и истицање у ваннаставним активностима (културне манифестације,
спортске активности, приредбе, презентације школе) којима с доприноси развоју угледа
Школе, а не само свом личном угледу.
Свака ангажовање се бодује са 3,5 бода
фотографијама, уз извештај о ваннаставној активности)

(документовати

снимком,

б) комплетност личности
Одељењско веће проширено за глас наставника разредне наставе који су водили
одељења од првог до четвртог разреда гласа за предложене кандидате узимаући у
обзир:
- однос према другима, хуманост, пружање помоћи другим ученицима, развијање
односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима
- правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим
запосленима школе
Сваки наставник може да гласа само за једног кандидата.
1. место - 5 бодова
2. место - 3 бода
3. место - 2 бода
Могуће је да исти ученик буде и спортиста и ђак генерације.
Члан 4.
Одељенско веће разматра ранг листу кандидата за ђака генерације коју је
формирала Комисија (на основу освојених бодова) и даје предлог за ђака генерације
Наставничком већу који садржи најмање два кандидата са највећим бројем бодова.

Члан 5.
Наставничко веће гласа у складу са Правилником о раду наставничког већа и
према броју гласова одређује се ђак генерације.
Члан 6.
За све што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се одредбе
Закона о основама система образовања и васпитања и Статута школе.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу по објављивању на огласној табли Школе.
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