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На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образоавања и
васпитања ( „Службен гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/16-одлука УС) , члана 59.-60. Закона о средњој школи
(«Сл.Гласник РС», бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/03, 62/03, 64/03, 101/05
и 72/09), члана 31. став 1. тачка 1. Статута Школе, Школски одбор на седници,
одржаној _______________. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„МИОНИЦА“ У МИОНИЦИ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о избору ученика генерације прописује се поступак и начин избора
ученика генерације завршних разреда у Срдњој школи „Mионица“ у Мионици.
Члан 2.
Ученик завршног разреда који у току школовања у Средњој школи „Мионица“
постигао изузетан успех у учењу, владању, такмичењу, обављању ваннаставних
активности, бира се за ученика генерације.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 3.
1) успех у учењу до 100 бодова
2) успех на такмичењима знања из појединих предмета, у спорту – до 50 бодова
3) руковођење одељенском заједницом - до 4 бода
4) учествовање у раду и руковођењем ученичког парламента – до 9 бодова
5) активност и допринос у ваннаставним активностима у Школи – до 5 бодова
ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА
Члан 4.
Писани предлог кандидата за избор ученика генерације подноси: одељенски старешина
уз мишљење одељенског већа.
Писани предлог могу поднети и предметни наставници ученика завршних разреда,
Стручне службе Школе, Ученички парламент.
Рок за подношење предлога за избор ученика генерације је 31.05. текуће школске
године.
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НАЧИН ВРЕДНОВАЊА
Члан 5.
Успех и активности из члана 3. овог Правилника вреднују се на следећи начин:
1) Успех у учењу
- тако што се укупан збир просечних оцена из сведочанства (заокружених на две
децимале), за обрзовне профиле у четворогодишњем трајању, подели коефицијентом 4,
а добијени број помножи са 20.
- тако што се укупан збир просечних оцена из сведочанства (заокружених на две
децимале), за обрзовне профиле у трогодишњем трајању, подели коефицијентом 3, а
добијени број помножи са 20.
2) Успех на такмичењима знања из појединих предмета, у спорту
Бодовање кандидата ће се вршити на следећи начин:
број бодова
Ниво такмичења 1 место 2. место 3. место учешће
- школско такмичење 4 3 2 1
- општинско такмичење 5 4 3 2
- регионално такмичење 6 5 4 3
- републичко такмичење 7 6 5 4
- међународно такмичење 10 9 8 7
Уколико се бодује кандидат који је учествовао на екипном такмичењу, истом припада
50% бодова из тачке 2. овог члана Правилника.
3) руковођење одељенском заједницом
- за сваку годину руковођења одељенском заједницом кандидату припада – по 1 бод
4) учествовање у раду и руковођењу ученичког парламента
- за сваку годину учествовања у раду Ученичког парламента кандидату припада – по 1
бод
- за сваку годину руковођења Учничким парламентом припада – по 2 бода
5) активност и допринос ваннаставним активностима у Школи
- на основу писаног извештаја одељенског старешине Комисија за избор ученика
генерације додељује канддату - до 5 бодова
6) најмањи број изостанака
- кандидату са најмањим бројем изостанака припада 5 бодова
Члан 6.
Наставничко веће јавним изјашњавањем већином гласова од брoја присутних чланова
на предлог Одељенског старешине или било ког члана већа вреднује укупан однос
кандидата према школи (број оправданих и неоправданих изостанака, понашање за
време извођења наставе и ван ње, однос према наставницима и осталим ученицима,
активности на часу и допринос у атмосфери у одељењу) –5 бодова.
Члан 7.
Кандидату кога изгласа Ученички парламент на свом састанку припада 5 бодова.
Члан 7.
На основу критеријума из члана 5, 6. и 7. овог Правилника формира се ранг листа
предложених кандидата према редоследу бодова, почевши од највећег.
Уколико више кандидата има исти број бодова предност има кандидат који има мањи
број неоправданих изостанака. Ако је након тога број бодова исти предност има
кандидата са мањим бројем оправданих изостанка, просечно по години учења.
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ПОСТУПАК ИЗБОРА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 8.
Комисију за избор ученика генерације завршних разреда, именује директор Школе.
Комисија из става 1 овог члана има 4 члана а чине је: педагог, два наставника,
представник ученичког парламента.
Члан Комисије из става 1. овог члана не може бити одељенски старешина завршног
разреда и члан Ученичког парламента који је кандидат за избор ученика генерације
завршног разреда.
Члан 9.
Комисија за избор ученика генерације ради у пуном саставу и о свом раду сачињава
записник.
Члан 10.
Комисија за избор ученика генерације узима у обзир поднете предлоге, врши бодовање
кандидата према критеријумима из члана 5, 6. и 7. овог Правилника, сачињава ранг
листу предложених кандидата.
Комисија у писаној форми доставља Наставничком већу, предлог кандидата за ученика
генерације.
Члан 11.
Наставничко веће јавним изјашњавањем, већином гласова присутних чланова већа
доноси Одлуку о избору ученика генерације.
Кандидат незадовољан одлуком о избору донетом од стране Већа може поднети
приговор Школском одбору у року од 3 дана од дана достављања одлуке. Школски
одбор о приговору кандидата на одлуку Већа одлучује најкасније до 10.јуна текуће
школске године.
Члан 12.
Рок за проглашење ученика генерације је 15 јун текуће школске године.
Члан 13.
Ученик генерације се проглашава јавно на свечаној додели диплома поводом
завршетка школске године. На ученичкој и наставничкој огласној тавбли истиче се
фотографија ученика генерације са пригодним текстом.
Фотографије ученика генерације проглашени по годинама истичу се на зиду у холу
школе.
Члан 14.
Према могућностима Школе ученику генерације додељује се пригодна награда.
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Члан 15.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Директор
_______________________

Председник Школског одбора:
_________________________

Правилник је заведен под деловодним бројем _________ , од ______ 2017. године,
објављен је на огласној табли Школе дана _______ 2017. године, а ступио је на снагу
дана ______ , 2017. године.
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СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА“ МИОНИЦА

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„МИОНИЦА“ У МИОНИЦИ

Мај, 2017.године

