ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, КРУШЕВАЦ

ПРАВИЛНИК
О
ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
И СВЕТОСАВСКОГ УЧЕНИКА

У КРУШЕВЦУ, АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр.88/2017, 27/2018 - други Закони и 10/2019- даље: Закон)
и члана 55. Статута став 1. тачка 1) ОШ "Јован Поповић" у Крушевцу, дел.бр.414/18 од
22.3.2018. године, Школски одбор ОШ ''Јован Поповић'' из Крушевца је на седници
одржаној дана 01.4.2019. године, донео је
ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
И СВЕТОСАВСКОГ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“
Члан 1.
Правилником о избору ученика генерације и светосавског ученика (у даљем
тексту: Правилник) уређује се начин, услови и поступак избора ученика генерације и
светосавског ученика Основне школе „Јован Поповић“ у Крушевцу (у даљем тексту:
Школа).
Члан 2.
Ученик генерације бира се на крају школовања у основној школи.
Ученик генерације мора бити носилац дипломе „Вук Караџић“ у складу са чланом
4 Правилника о дипломама за изузетан успех у основној школи („Сл.гл.РС“ број 37/93 и
42/93) и редовни ученик Школе у најкраћем периоду од три године.
Светосавски ученик бира се до половине децембра текуће школске године.
Члан 3.
Предлог за ученика генерације и светосавског ученика може дати Одељењско
веће, Наставничко веће, Ученички парламент, одељењски старешина и предметни
наставници.
Члан 4.
Предлоге разматра трочлана Комисија коју формира директор школе.
Комисија сачињава ранг листу кандидата према утврђеним критеријумима из
овог Правилника и информише Наставничко веће.
На основу највећег броја поена Наставничко веће доноси одлуку о избору ученика
генерације и светосавског ученика.
Члан 5.
Ранг листа ученика сачињава се према утврђеним критеријумима:
1. На основу општег успеха ученика
2. На основу резултата на такмичењима из Табеле 1. и Табеле 2. из члана 5. Правилника
(одабраним такмичењима из наставних предмета која се налазе у Календару такмичења
и смотри ученика основних школа подржаних од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС) - односи се на резултате постигнуте на индивидуалним
такмичењима и на резултате екипног учешћа на такмичењима
Табела 1. ОД ШКОЛСКОГ ДО РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА
ПРЕДМЕТ
ОРГАНИЗАТОР
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА
Такмичењеиз српског језика и језичке
Друштво за српски
културе
СРПСКИ ЈЕЗИК
језик и књижевност
Србије
Књижевна олимпијада

СТРАНИ ЈЕЗИК

Друштво за стране
језике и
књижевности

ИСТОРИЈА

Друштво историчара
Србије „Стојан
Новаковић”, Београд

Такмичење у познавању опште и
националне историје

ГЕОГРАФИЈА

Српско географско
друштво

Такмичење у познавању опште и
националне географије

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА

ХЕМИЈА

БИОЛОГИЈА

ТЕХНИЧКО И
ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

ИНФОРМАТИКА И
РАЧУНАРСТВО

Друштво
математичара Србије

Друштво физичара
Србије
Физички факултет
Београд
Српско хемијско
друштво

Српско биолошко
друштво

Друштво педагога
техничке културе
Србије, Шабац
Ауто-мото савез
Србије и Друштво
наставника
техничког
образовања Србије
Друштво
математичара
Србије, Београд

Такмичење у знању страних језика:
енглески и француски

Државно такмичење ученика основних
школа из математике
Српска математичка олимпијада
Такмичење ученика основних школа из
физике
Српска физичка олимпијада

Такмичење из хемије

Такмичење из биологије

Такмичење из техничког и
информатичког образовања

Шта знаш о саобраћају

Државно такмичење ученика основних
школа из рачунарства
Српска информатичка олимпијада

ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ

Савез за школски
спорт Србије

ШАХ

Шаховски савез
Србије

Стони тенис
Пливање
Карате
Рукомет
Одбојка
Стрељаштво
Спортска гимнастика
Кошарка
Мали фудбал (Футсал)
Атлетика
Џудо
Шах
Оријентиринг
Такмичење ученика основних школа у
шаху

Табела 2. МЕЂУНАРОДНИ НИВО
ПРЕДМЕТ
ТАКМИЧЕЊА

ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА

МАТЕМАТИКА

Друштво математичара
Србије

РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА

Друштво математичара
Србије

Јуниорска балканска
математичка олимпијада
Јуниорска балканска
информатичка олимпијада
Европска јуниорска
информатичка олимпијада

ФИЗИКА

Друштво физичара
СрбијеФизички факултет,
Београд

Међународна јуниорска
научна олимпијада

3. На основу учешћа на приредбама усмереним на афирмацији школе.
4. На основу резултата на такмичењима и смотрама ученика која се налазе у Календару
такмичења и смотри ученика основних школа подржаних од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а која нису обухваћена Табелом 1. и Табелом
2.
5. На основу резултата на такмичењима која се не налазе у Календару такмичења и
смотри ученика основних школа подржаним од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, резултата на свим литерарним и ликовним конкурсима,
спортским такмичењима и МУЗИЧКИМ такмичењима ученика, ако је истовремено и
ученик Музичке школе.
Члан 6.
На основу критеријума општи успех ученика, рачуна се збир просечних оцена на
крају школске године петог, шестог, седмог и осмог разреда.
Просечна оцена рачуна се на две децимале.

Члан 7.
За ставове А и Б овога члана бодовање се врши за сваки појединачни предмет
посебно и по сваком рангу од трећег до осмог разреда.
А) На основу критеријума такмичења из Табеле 1. и Табеле 2. из члана 5. Правилника односи се на резултате постигнуте на индивидуалним такмичењима
Ранг
1.место/1.наград
а
2.место/2.наград
а
3.место/3.наград
а
4.место/похвала
5.место
6.место
7.место
8.место

Општинск
и ниво

Окружн
и ниво

Међуокружн
и ниво

Републичк
и ниво

20

35

40

80

15

25

30

70

10

15

20

60

5
/
/
/
/

10
/
/
/
/

10
/
/
/
/

50
40
30
20
10

Међународн
и ниво
100
90
80
70
60
50
40
30

Уколико ученик има само учешће на окужном или међуокружном нивоу
такмичења – без освојена прва три места тј. без освојене награде/похвале, добија 5 бодова
за учешће.
Уколико ученик има само учешће на републичком нивоу такмичења – без
освојеног једног од првих осам места тј. без освојене награде/похвале, добија 10 бодова
за учешће.
Уколико ученик има само учешће на међународном нивоу такмичења – без
освојеног једног од првих осам места тј. без освојене награде/похвале, добија 20 бодова
за учешће.
За освојени ранг у оквиру неког такмичења бодовати резултат у складу са
категоризацијом која у оквиру тог такмичења постоји у складу са важећим
Правилницима о организацији такмичења.
На такмичењима на којима постоји категоризација и по освојеном месту и по
освојеној награди, бодовати само једну категоризацију, повољнију по ученика.
Б) На основу критеријума такмичења из Табеле 1. и Табеле 2. из члана 5. Правилника односи се на резултате екипног учешћа на такмичењима
Ранг
1.место
2.место
3.место
4.место
5.место
6.место
7.место
8.место

Општински
ниво
15
10
5
/
/
/
/
/

Окружни ниво
20
15
10
/
/
/
/
/

Међуокружни
ниво
25
20
15
/
/
/
/
/

Републички
ниво
40
35
30
25
20
15
10
5

Уколико ученик на екипном такмичењу, као члан екипе, има само учешће на
окужном или међуокружном нивоу такмичења – без освојена прва три места тј. без
освојене награде/похвале, добија 5 бодова за учешће.

Уколико ученик на екипном такмичењу, као члан екипе има само учешће на
републичком нивоу такмичења – без освојеног једног од првих осам места тј. без освојене
награде/похвале, добија 5 бодова за учешће.
За освојени ранг у оквиру неког такмичења бодовати резултат у складу са
категоризацијом која у оквиру тог такмичења постоји у складу са важећим
Правилницима о организацији такмичења.
Члан 8.
На основу критеријума учешћа на приредбама усмереним на афирмацији школе,
за учешће на приредбама поводом Дана школе, школске славе Св. Саве и ФЕШТ-у, као
и учешће у организацији и реализацији манифестација које промовишу школу (Ноћ
музеја, Мај-месец математике, Светосавска ликовна колинија и сличне), ученик добија 1
бод за свако учешће, за сваку годину посебно, почев од првог до осмог разреда.
За учешће у радионицама у оквиру научно - истраживачког кампа/центра ученик
добија 3 бода за свако учешће посебно.
Члан 9.
Уколико два ученика, после бодовања на основу критеријума општи успех
ученика, резултата на такмичењима из Табеле 1. и Табеле 2. из члана 5. Правилника и
учешћа на приредбама усмереним на афирмацију школе, имају исти број бодова, користи
се табела В – бодовање резултата на такмичењима и смотрама ученика која се налазе у
Календару такмичења и смотри ученика основних школа подржаних од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а која нису обухваћена
Табелом 1. и Табелом 2. из члана 5. Правилника, почев од 3. до 8. разреда.
В) На основу критеријума такмичења и смотри ученика која се налазе у Календару
такмичења и смотри ученика основних школа подржаних од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а која нису обухваћена Табелом 1. и Табелом
2. из члана 5. Правилника.
Општински Окружни Међуокружни Републички Међународни
Ранг
ниво
ниво
ниво
ниво
ниво
1.место/1.награда
5
10
12
15
20
2.место/2.награда
4
7
10
13
18
3.место/3.награда
3
5
8
11
15
4.место/похвала
2
3
6
9
13
За бодовање из става В бодовање се врши за сваки појединачни предмет посебно
и по сваком рангу од трећег до осмог разреда.
Члан 10.
Уколико два ученика, после бодовања, имају исти број бодова, користи се табела Г –
бодовање на основу резултата на такмичењима која се не налазе у Календару такмичења
и смотри ученика основних школа подржаним од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, резултата на свим литерарним и ликовним конкурсима,
спортским такмичењима и МУЗИЧКИМ такмичењима ученика, ако је истовремено и
ученик Музичке школе.
Г) На основу критеријума такмичења која се не налазе у Календару такмичења и смотри
ученика основних школа подржаним од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и резултата на свим литерарним и ликовним конкурсима,
спортским такмичењима резултати се израчунавају на следећи начин:
Ранг
1.место/1.награда

Општински
ниво
5

Окружни
ниво
10

Међуокружни
ниво
12

Републички
ниво
15

Међународни
ниво
20

2.место/2.награда
4
3.место/3.награда
3
4.место/похвала
2
За бодовање из става Г узима
предмета за једну школску годину.

7
10
13
18
5
8
11
15
3
6
9
13
се највиши ранг који је ученик постигао у склопу

Члан 11.
Одељењски старешина од првог до четвртог разреда, као и одељењски старешина
од петог до осмог разреда, је дужан да прати постигнућа свих ученика, да о томе води
одговарајућу документацију, коју на захтев ПП службе доставља ради обављања
рангирања ученика.
Одељењски старешина од првог до четвртог разреда своју документацију о
постигнућу ученика, након завршеног 4. разреда ученика, доставља одељењском
старешини од 5. до 8. разреда.
Члан 12.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о избору
ученика генерације и светосавског ученика заведен под бројем 1308/17 од 21.8.2017.
године.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
школе.
Председник Школског одбора
________________________________

Дејан Радмановац

Правилник је заведен под деловодним бројем 407/19 од 01.4.2019. године,
објављен је на огласној табли Школе дана 02.4.2019. године, а ступио је на снагу дана
10.4.2019. године.
Секретар Школе
_____________________
Дубравка Трипковић

