ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ,,ВУК КАРАЏИЋ``СОМБОР
БРОЈ:
ДАТУМ:
На основу члана 119.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник
РС``број:88/2017)и члана 41.Статута Школе за основно и средње образовање са домом,,Вук
Караџић``у Сомбору,Орган управљања на седници одржаној дана 26.06.2018.године донео је

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују:поступак,критеријуми,рокови,начин избора и
проглашење ученика генерације у Школи за основно и средње образовање са
домом,,Вук Караџић``Сомбор.
II ПОСТУПАК,КРИТЕРИЈУМИ И РОКОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 2.
Кандидат за ученика генерације може бити ученик ,који је у току свог
школовања,редовно похађао наставу,извршавао школске обавезе,савесно радио на
усвајању знања,вештина и вредности прописаних школским програмом ,не омета
извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставе,чува имовину
школе,поштује личност других ученика и
запослених,социјализован,комуникативан,активно учествује у ученичком
парламенту,ученичкој задрузи,секцијама,школским такмичењима ,затим да је
добитник похвала и награда од стране Наствничког већа и локалне самоуправе
Кандидат за ученика генерације може бити ученик основне и средње школе.
Члан 3.
Редослед кандидата за избор ученика генерације утврђује се на основу критеријума
бодовања:
1.редовности похађања наставе

4 бода

2.извршавања школских обавеза

3 бода

3.савесног рада на усвајању знања,вештина и вредности прописаних школским
програмом
3 бода
4.не ометања извођења наставе и не напуштања часа без претходног одобрења
наставе
3 бода
5.чувања школске имовине

2 бода

6.поштовања личности других ученика и запослених

2 бода

7.социјализације,комуникације

3 бода

8.учешћа у ученичком парламенту

4 бода

9.учешћа у ученичкој задрузи

4 бода

10.секција

5 бодова

11.школских такмичења

5 бодова

12.школских спортских такмичења
а) појединачан пласман

3 бода

б)екипни пласман

2 бода

13.потицања из социјално угрожене породице

2 бода

14.Похвале и награде
а)Наставничко веће

3 бода

б)локална самоуправа

4 бода

У случају да два кандидата за избор ученика генерације имају једнак број бодова
,предност има ученик који потиче из социјално угроженије породице.
Члан 4.
Ученик који конкурише за ученика генерације ,уколико има више од осам
неоправданих часова ,за све време школовања,за сваки неоправдани преко осмог
неоправданог часа ,одузеће му се 0,5 бодова,Ученик који нема за све време
школовања ниједан неоправдан изостанак остварује максималан број бодова на
основу редовног похађања наставе(4 бода).
Ученик може бити бодован по једном критеријуму било за појединачни или екипни
пласман у такмичењу.Уколико је ученик учествовао на више спортских такмичења у
различитим дисциплинама и појединачно и екипно ,бодоваће се за ученика
генерације,оно такмичење и онај пласман на којем је ученик освојио више бодова.

Члан 5.
Избор ученика генерације у школи врши комисија за избор ученика генерације коју
именује директор школе.
Комисија има три члана од којих
а)два члана предлаже Наставничко веће
в)школски психолог или педагог
Чланови комисије не могу бити одељенске старешине и представници ђачког
парламента из завршних разреда
Члан 6.
Ученика генерације може предложити одељенска заједница ученика,Одељенско
веће,ђачки парламент,Наставничко веће.Предлагач доставља предлог кандидата за
ученика генерације комисији.
Члан 7.
Комисија утврђује појединачни број бодова за сваког кандидата за ученика
генерације.
Уколико два или више кандидата са највећим бројем бодова,имају једнак број
бодова,предност има кандидат који има већи број бодова остварен следећим
редоследом:
1.редовности похађања наставе
2.социјализације,комуникације
3.учешћа у ученичком парламенту
4.учешћа у ученичкој задрузи
5.секција
6.школских такмичења
7.школских спортских такмичења
8.потицања из социјално угрожене породице
Уколико и на основу ових критеријума кандидати имају једнак број бодова,одлуку о
редоследу кандидата доноси Наставничко веће.

По утврђеном појединачном броју бодова комисија саставља ранг-листу кандидата и
прослеђује је Наставничком већу .
Члан 8.
Наставничко веће разматра предлог комисије ,утврђује и усваја ранг-листу кандидата
за ученика генерације и објављује је на огласној табли школе.
Члан 9.
Кандидат који је незадовољан одлуком Наставничког већа може уложити жалбу Органу
управљања у року од три дана од дана објављивања листе на огласној табли школе.
Орган управљања је дужан донети одлуку по жалби у року од седам дана од дана
подношења жалбе.
Одлука Органа управљања је коначна.
Члан 10.
Рок за проглашење ученика генерације је крај наставне године.
У складу са материјалним могућностима школе,ученицима генерације се могу
доделити пригодни поклони.
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Председник Органа управљања
Катарина Салкановић
__________________________

