На основу члана 119. став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. Гласник РС“ број 88/17) Школски одбор Техничке школе са домом ученика ,,Никола
Тесла“ Костолац, на седници одржаној дана 30.03.2018. године донео је:

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Техничке школе са домом ученика ,,НиколаТесла“ Костолац
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о избору ученика генерације, (у даљем тексту: Правилник) регулишу се
критеријуми и поступак за избор ученика генерације Техничке школе са домом ученика “Никола
Тесла“ Костолац, (у даљем тексту: Школа).
Члан 2.
За ученика генерације може бити предложен ученик завршног разреда Школе, који
испуњава следеће услове:
1. да је у току школовања имао одличан успех са просечном оценом 5,00 у свим разредима;
2. да је у току школовања имао одличан успех где је просечна оцена у једном разреду била
најмање 4,80;
3. да је у току школовања имао примерно владање;
4. да је редован ученик школе у континуитету последње три школске године;
5 . да је у току школовања освајао награде на надметањима организованим на основу
годишњег

Календара такмичења и смотри средњих школа од стране надлежног

министарства за просвету за текућу школску годину, почев од школског до републичког као
и на такмичењима у ваннаставним активностима и конкурсима.
6. Да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним
сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према другим ученицима.
Члан 3.
Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су:
1. Успех у учењу и владању током школовања у средњој школи;
2. Успех на надметањима из наставног предмета (такмичењима, конкурсима, изложбама ,
смотрама, спортским активностима у појединачној конкуренцији или појединачном успеху);
3. Активност и допринос у раду школских секција;
4. Рад у оквиру одељенске заједнице и Ученичког парламента

II НАЧИН ВРЕДНОВАЊА
Члан 4.
Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације наведени у члану 3. овог
Правилника бодују се на следећи начин:

1. Успех у учењу и владању током школовања у средњој школи
Успех у учењу и владању током школовања у средњој школи се бодује на основу
табеле:
Успех у учењу и владању
По завршеном разреду са просечном оценом 5,00
Један разред завршен са просечном оценом 4,80-4,99
Ако нема изостанке за 4 године школовања, ни један
неоправдани изостанак
Ако има неоправданих изостанака у току школовања

Број бодова
12 бодова
8 бодова
5 бодова
од 1 до 5 укупно 0 бода, а од 6 па
навише за сваки изостанак
одузима се по 0,2 бодa

2. Успех на надметањима из наставног предмета (такмичењима, конкурсима, изложбама,

смотрама, споретским активностима у појединачном конкуренцији или појединачном
успеху)

У оквиру овог става ученику се бодује најбољи остварени резултат у току школовања у
једном надметању у оквиру наставних предмета. Надметања морају бити предвиђена Годишњим
планом рада школе у складу са Календаром такмичења, смотри и изложби надлежног
министарства за просвету. Бодовање се врши на основу табеле:
Ранг листа
1. места
2. места
3. места
Школско
3 бода
2 бода
1 бод
Општинско
6 бодова
5 бодова
4 бода
Регионално
9 бодова
8 бодова
7 бодова
Републичко*
12 бодова
11 бодова
10 бодова
Међународно*
15 бодова
14 бодова
13 бодова
* Учешће на републичком такмичењу додатних 6 бодова.
* Учешће на међународном такмичењу додатних 9 бодова.

3. Активност и допринос у раду школских секција и школских манифестација
Активност и допринос у раду школских секција и школских манифестација се бодује
на основу табеле:

Активност
Учешће на школским манифестацијама, презентација школе по години учешћа

Број бодова
2 бода

За сваку годину рада у секцијама у школи, предвиђеним Годишњим планом рада
школе, на основу евиденције и позитивне оцене руководилаца секције и других
доказа.

По овој основи могуће је остварити максимално 16 бодова укупно за све године.

2 бода

4. Рад у оквиру Ученичког парламента
Рад у оквиру Ученичког парламента се бодује на основу табеле:
Рад у оквиру одељенске заједнице и Ученичког парламента
За сваку годину чланства у Ученичком парламенту
За сваку годину рада у председавању Ученичким парламентом
За свако учешће у хуманитарним акцијама Ученичког парламента
По овом основу кандидат може добити највише 6 бодова.

Број бодова
0,5 бодова
0,5 бодова
1 бод

III ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА
Члан 5.
Ученика генерације предлаже одељенски старешина на седници Одељенског већа.
Одељенско Веће разматра сваки предлог одељенских старешина завршних разреда на основу
члана 3. и члана 4. овог Правилника и јавним гласањем усваја сваки предлог појединачно.
Сви чланови Одељенског већа могу гласати само за један предлог.
Наставник који је члан више одељенских већа може гласати само за један предлог.
Предлози усвојени на Одељенском Већу достављају се Педагошком колегијуму.
Члан 6.
Педагошки колегијум узима у обзир поднете предлоге, врши бодовање кандидата према
критеријума из члана 3. и члана 4. овог Правилника, сачињава ранг листу са највише три
кандидата са највећим бројем бодова и саставља анкету за сајт школе.
Након извршеног анкетирања Педагошки колегијум доставља Наставничком већу предлог
једног кандидата са највећим бројем бодова за Ученика Генерације.

IV ПОСТУПАК АНКЕТИРАЊА
Члан 7.
Анкетирање се врши анонимно на сајту школе (on-line).
Право да учествују у анкетирању имају чланови Ученичког парламента завршних разреда
и чланови Наставничког већа.
Чланови Ученичког парламента и Наставничког већа дају анкетни глас само једном
кандидату.
Временски распоред спровођења анкете (преузимање шифре за анкетирање и време
анкетирања), биће благовремено објављен на огласној табли и сајту школе.

V ПОСТУПАК ИЗБОРА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 8
Педагошки колегијум разматра резултате гласања анонимне анкете.
Кандидат/и који освоји прво место по броју гласова анонимне анкете добија додатних 15
бодова.
Кандидат/и који освоји друго место по броју гласова анонимне анкете добија додатних 14
бодова.

Кандидат/и који освоји треће место по броју гласова анонимне анкете добија додатних 13
бодова.
Уколико и по овом основу имају исти број бодова, предност има ученик који има већи број
бодова по члану 4 став 2.
Уколико и по овом основу имају исти број бодова, предност има ученик који има већи број
бодова по члану 4 став 1.
Уколико и по овом основу имају исти број бодова узеће се у обзир просек оцена у рубрикама
Књига евиденције образовно-васпитног рада током школовања по наставним предметима.
Уколико и на основу ових критеријума није могуће утврдити редослед кандидата, о
предлогу за ученика генерације одлучује Наставничко веће, јавним гласањем.
Педагошки колегијум упознаје Наставничко веће са предлогом ученика генерације преко
огласне табле за Наставничко веће.
Члан 9.
Наставничко веће јавним изјашњавањем, већином oд укупног броја чланова већа доноси
Одлуку о избору ученика генерације.
Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова на Наставничком већу
одлука није донета и гласање се не понавља.
Кандидат незадовољан одлуком Наставничког већа има право да у року од 24 сата од
уручења Одлуке поднесе приговор Школском одбору.
Члан 10.
Рок за доношење одлуке Наставничког већа је најкасније 3 дана пре свечаног уручења
диплома предвиђеног Календаром рада школе.
VI ДОДЕЛА НАГРАДА
Члан 11.
Ученик генерације награђује се књигом.
Директор школе у складу са Финансијским планом школе доноси одлуку о врсти награде за
Ученика генерације.
Награда се може обезбедити и из донација.
Члан 12.
Ученик генерације се награђује јавно на свечаној академији, на крају школске године,
поводом доделе диплома и признања ученицима завршних разреда за текућу школску годину.
Члан 13.
Кратка биографија и фотографија ученика генерације се поставља на огласној табли
школе, сајту школе и facebook-у, а складу са могућностима школе и у средствима јавног
информисања.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли
школе.

Председник Школског одбора
/ Драгослав Дамњановић /

