На основу чл. 57. ст. 1. т. 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 – у даљем тексту: Закон), чл. 45. Закона о
средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/2013) и чл. 76. Статута
Сенћанске гимназије бр.: 280-1/2014, Школски одбор Сенћанске гимназије је на седници
одржаној дана 13.05.2014. године, донео

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 1
Овим Правилником прописује се начин избора „Ученика генерације“ у Сенћанској
гимназији (у даљем тексту: Школа).
Члан 2
У Школи се сваке године додељује посебна похвала “Ученик генерације” на крају
наставне године, а у циљу афирмације образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и
подизања квалитета образовања.
Члан 3
Похвала „Ученик генерације“ додељује се по једном ученику завршног разреда на
српском и мађарском наставном језику који су се у својој генерацији највише истакли у
учењу и владању и то ученику добитнику дипломе “Вук Караџић” с највише бодова у
односу на остале добитнике те дипломе, додељених према критеријумима утврђеним овим
Правилником.
Члан 4
Примерно владање кандидат за доделу похвале “Ученик генерације” мора имати и
после закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели те похвале.
Члан 5
Кандидат за ученика генерације може бити ученик који:
1. оствари успех на такмичењима из наставних предмета у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја или признатих од
стране тог Министарства, или на међународним такмичењима.
2.

је добитник дипломе „Вук Караџић“ и

3. који се истакао друштвеним активностима.
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Члан 6
1. За успех на школском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 3 бода;
- за освојено друго место – 2 бода;
- за освојено треће место – 1 бод.
2. За успех на општинском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 5 бодова;
- за освојено друго место – 4 бода;
- за освојено треће место – 3 бода.
3. За успех на покрајинском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 10 бодова;
- за освојено друго место – 8 бодова;
- за освојено треће место – 6 бодова;
- за учешће – 4 бода.
4. За успех на републичком такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 20 бодова;
- за освојено друго место – 18 бодова;
- за освојено треће место – 15 бодова;
- за учешће – 12 бодова.
5. За успех на такмичењу међународног ранга ученику припада:
- за освојено прво место – 40 бодова;
- за освојено друго место –30 бодова;
- за освојено треће место – 25 бодова
- за учешће – 20 бодова.
2

6. За залагање за интересе школе
- 2 бода за сваку школску годину.

Члан 7
Одредбе претходног члана сходно се примењују и на ученике који су постигли
успех на такмичењима, првенствима, изложбама, смотрама и сличним манифестацијама у
области физичког васпитања, ликовне културе и музичке културе.
Члан 8
У случају да је резултат ученика постигнут у пару или тимским радом, односно
екипно, ученицима који су учествовали у постизању резултата признаје се број бодова
утврђених у члану 6. овог Правилника, пропорционално броју учесника.
Члан 9
Предлог за избор ученика генерације подноси одељењски старешина ученика.
Предлог се подноси у писменом облику Комисији за избор ученика генерације, 7
(седам) дана пре седнице одељењског већа на којој се утврђују успех и владање ученика
на крају наставне године и треба да буде образложен, уз навођење података о успеху и
владању ученика.
Члан 10
Комисију за избор ученика генерације именује директор школе, а сачињавају је:
1. стручни сарадник школе који је уједно и председник комисије,
2. један наставник који изводи наставу у одељењима на српском наставном језику и
3. један наставник који изводи наставу у одељењима на мађарском наставном језику.
У комисији не могу бити наставници који су били, или су одељенске старешине
предложеним кандидатима, као ни родитељ неког од предложених кандидата.
Члан 11
Задатак комисије за избор ученика генерације је да провери податке о успеху и
владању ученика, да сваком кандидату утврди бодове по основу успеха на такмичењима и
да на основу тако утврђених бодова сачини ранг листу и кандидата с највећим бројем
бодова предложи наставничком већу за доделу похвале “Ученик генерације”.
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Члан 12
Ученика генерације проглашава наставничко веће.
Наставничко веће на основу предлога Комисије за избор ученика генерације,
одлуку доноси већином гласова од укупног броја чланова и исту објављује на огласној
табли школе.
Похвала “Ученик генерације” се додељује једном ученику завршног разреда на
српском наставном језику и једном ученику завршног разреда на мађарском наставном
језику.
Члан 13
Ученик генерације награђује се књигом.
Ученик генерације, поред награде из става 1. овог члана, може добити и награду у
облику бесплатне екскурзије, летовања, зимовања или у облику другог примереног
поклона, у складу са могућностима Школе, донатора или спонзора.

Члан 14
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
ПРЕДСЕДНИК Ш. О.
___________________
Варга Ласло

Правилник је заведен под деловодним бројем 280-4/2014, од 13.05.2014. године,
објављен је на огласној табли Школе дана 14.05.2014. године.
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