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ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ИЗБОРА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђују се критеријуми и начин бодовања приликом избора ученика 

генерације. 

 Ученика генерације именује комисија којој одељењске старешине кандидата за ученика 

генерације достављају доказе за бодовање. 

 Комисију из става 2. овог члана  чине: шеф рачуноводства, секретар, наставник кога 

одреди наставничко веће, а да није предавао генерацији матураната и ученик, представник 

Ученичког парламента који не може бити ученик четвртог разреда. 

 

Члан 2. 

 

Критеријуми на основу којих се проглашава (додељује звање) ученик генерације су: 

1. Да је ученик носилац Дипломе „Вук Караџић“, 

2. Број бодова за освојена места на ранг листи на такмичењима/смотрама – општинском, 

окружном, међуокружном, републичком, међународном, чији је организатор Министарство 

просвете,  стручна друштва и други организатори у сарадњи са Министарством просвете или 

Покрајинским секретаријатом за образовање, 

3. Учешће на такмичењима, 

4. Учешће на семинарима које организује Истраживачка станица Петница 

5. Успех ученика у току све четири године. 

6. Ваннаставне активности 

7. Ваншколске активности које доприносе образовно-васпитном раду Школе 

 

 

Члан 3.  

 

 Да би ученик могао бити биран за ученика генерације морада буде носилац 

средњошколске дипломе „Вук Караџић“. 

 

Члан 4. 

 

 Начин избора ученика генерације ће се вршити на основу бодова. 

 

Члан 5.  

 

Критеријуми побројани у Члану 2. тачке 2. и 3. могу се изразити максимално са 30 

коригованих бодова.  

Критеријуми побројани у Члану 2. тачке 4. и 5. могу се изразити максимално са 30 

коригованих бодова.  

Критеријуми побројани у Члану 2. тачке 6. и 7. могу се изразити максимално са 30 

коригованих бодова. 

За 10 коригованих бодова изјасниће се наставничко веће 

 Кориговани бодови из става 1, 2. и 3. овог члана се добијају тако да ученик који има 

максималан број бодова израчунат на основу члана 6. до 16. има 30 бодова, а остали 

пропорционално мање. 

 Кориговани бодови из става 4. овог члана се добијају ткао да ученик који освоји 

максималан број гласова има 10 бодова, а остали пропорционално мање.  

 

Начин бодовања успеха постигнутог на такмичењима 

 

Члан 6. 
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Свако освојено место на ранг листи на такмичењу, у зависности од нивоа такмичења/смотре, 

носи одређен број бодова. 

Приликом бодовања у обзир се узима највиши остварени резултати из једног предмета по 

разреду. 

Када је ученик из два или више предмета освојио једно од места која се бодују највиши 

остварени резултати из сваког предмета се сабирају. 

Када се ученик на смотри рецитатора пласира на следећи ниво без рангирања, рачуна се да 

је освојио прво место.  

За учешће ученика у појединачним спортовима начин бодовања је исти као за сва 

такмичења. 

За учешће ученика у екипним такмичењима износи 70% од броја бодова предвиђених за 

остала такмичења. 

Број бодова за освојена места по нивоима је следећи: 

 

УСПЕХ НА ОПШТИНСКОМ НИВОУ -  за 1. место је 3 бода, за  2. место је 2 бода и за 3. место 

је 1 бод. 

 

    предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

  

УСПЕХ НА ОКРУЖНОМ И МЕЂУОКРУЖНОМ НИВОУ - за 1. место је 6 бодова, за 2. место 

је 5 бодова и за 3. место је 4 бода. 

 

    предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

УСПЕХ ПОКРАЈИНСКОМ НИВОУ -  за 1. место је 8 бодова, за 2. место је 7 бодова и за 3. 

место је 6 бодова. 

 

    предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

  
УСПЕХ НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ за 1. место је 13 бодова, за 2. место је 12 бодова, за 3. 

место је 11 бодова, за 4. место је 10 бодова и за 5. место је 9 бодова. 

 

    предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

УСПЕХ НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ за 1. место је 23 бода, за 2. место је 21 бод, за 3. место 

је 19 бодова, за 4. место је 17 бодова и за 5. место је 15 бодова. 

 

    предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            
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3.            

 

Начин бодовања учешћа на такмичењима 

 

Члан 7.  

 

Учешће на окружном, међуокружном, покрајинском, републичком и међународном 

такмичењу/смотри без пласмана носи одређен број бодова и то: 

  

УЧЕШЋЕ НА ОКРУЖНОМ И МЕЂУОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ - за једно учешће (1 

предмет и 1 разред)  по 0,5 бодова  

 

   предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

УЧЕШЋЕ НА, ПОКРАЈИНСКОМ - за једно учешће (1 предмет и 1 разред) по 1 бод 

 

   предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

УЧЕШЋЕ НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ - за једно учешће (1 предмет и 1 разред) по 3 бода 

 

   предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ - за једно учешће (1 предмет и 1 разред) по 5 

бода 

 

   предмет I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

Начин бодовања семинара ИС Петница 

 

Члан 8. 

 

УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА ИС ПЕТНИЦА ПО ПРВОМ, ДРУГОМ, ТРЕЋЕМ ... ПОЗИВУ – 

за 1. позив 5 бодова 2. позив 10 бодова, за 3. позив 15 бодова, за 4. позив 20 бодов и за 5 и више 

позива 25 бодова 

 

   семинар II позив III позив IV позив V позив  укупно 

1.            

2.            

3.       

 

Начин бодовања успеха у све четири године 
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 Бодовање успеха у све четири године се врши на начин што се све оцене уписане у 

дневник саберу, поделе бројем оцена и помноже са 10. 

 У случају да међу кандидатима за ученика генерације има ученика који су ослобођени 

наставе физичког васпитања оцене из физичког васпитања се неће узимати у обзир. 

 

Начин бодовања ваннаставних активности 

 

Члан 9. 

  

Стручна већа Школе на предлог предметног наставника доносе одлуку о броју бодова у 

учешћу у раду секција и додатне наставе. 

 За учешће у раду секција и додатне наставе се бодује активност ученика у раду. 

Број бодова за активност је: Веома активан  – 5 бодова, активан – 3, Незаинтересован - 0 

 

    секција I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

    Предмет додатне наставе I разред II разред III разред IV разред  укупно 

1.            

2.            

3.            

 

Члан 10. 

 

Учешће у  организацији и реализацији Сајма науке 20 бодова по сајму. 

 Учешће у реализацији Сајма науке 10 бодова 

 

Члан 11.  

 

 Учешће у реализацији Сајма образовања 10 бодова. 

 

Члан 12. 

 

Активност у раду Ученичког парламента ће се бодовати на основу записника са седница 

Ученичког парламента.  

Бодовање ће вршити комисија из члана  1. став 2. овог правилника на начин да 

најактивнији ученик добије 10 бодова, следећи по активности 8, затим 6, а остали по 4 бода.    

 

Члан 13. 

 

 Учешће у пројектима Уније средњошколаца Србије ће се бодовати на начин да чланови 

Радних група добију по 20 бодова, а остали по 5 бодова. 

 

Члан 14. 

 

 Учешће у акцији Помоћ Пријатељу се бодује са по 5 бодова. 

 

Начин бодовања ваншколских активности 

 

Члан 15.  
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 Бодује се обука  ученика коју кандидат за ученика генерације одржи у Школи. Обука 

се може вршити кроз радионице или предавања. 

 За сваку одржану радионицу/предавање добија се 1 бод. 

   

Члан 16. 

 

Уколико два ученика имају исти број бодова, ученик генерације биће изабран тајним 

гласањем ученика четвртог разреда. 

  

Правилник ступа на снагу даном доношења 

 

Број: 128/1 

Датум: 13.05.2014. године 
 

Председник Школског одбора 

_____________________ 

Југослава Неђић 

 

 


