На основу члана 3. став 2. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005 и
61/2005), члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 32. Статута, бр. 06-230
од 26.02.2010.године Основне школе " Попински борци" Врњачка Бања, школски одбор
је на седници одржаној дана 10.06.2010. године, донео:

П Р А В И Л Н И К
О ИЗБОРУ СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„ПОПИНСКИ БОРЦИ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Члан 1.
Овим Правилником се утврђују услови, начин бодовања и поступак за избор
спортисте генерације у Основној школи „Попински борци“ Врњачка Бања (даље:
Школа).
Члан 2.
Школа проглашава сваке школске године спортисту генерације одлуком
Наставничког већа.
Члан 3.
За спортисту генерације проглашава се ученик завршног (VIII) разреда, за
постигнуте резултате на спортским такмичењима и владање од првог до осмог разреда
а на основу броја поена у свему према овом Правилнику.
Члан 4.
Бодовање спортисте генерације се врши на следећи начин:
-

за освојено прво место на општинском такмичењу ............................ 3 поена
за освојено друго место на општинском такмичењу ........................... 2 поена
за освојено треће место на општинском такмичењу ........................... 1 поен

-

за освојено прво место на окружном такмичењу ................................ 4 поена
за освојено друго место на окружном такмичењу .............................. 3 поена
за освојено треће место на окружном такмичењу ................................2 поена

-

за освојено прво место на међуокружном такмичењу ....................... 8 поена
за освојено друго место на међуокружном такмичењу ..................... 6 поена
за освојено треће место на међуокружном такмичењу ..................... 4 поена
за учешће на међуокружном такмичењу............................................. 2 поена

-

за освојено прво место на републичком такмичењу ....................... 10 поена
за освојено друго место на републичком такмичењу ..................... 8 поена
за освојено треће место на републичком такмичењу ....................... 6 поена
за учешће на републичком такмићењу................................................ 4 поена

За спортисти генерације може бити проглашен ученик који од првог до осмог
разреда има примерно владање на крају сваке школске године.
Члан 5.
Бодовање се врши за појединачна и екипна тамичења која се спроводе у
организацији школе и која су прописана од стране Министаства просвете Републике
Србије.
Члан 6.
Бодовање за спортисту генерације врше одељењске старешине свих одељења
осмог разреда а на основу образложеног предлога стручне слижбе и актива
наставника физичког васпитања.
Члан 7.
Спортиста генерације се награђује посебном дипломом и пригодним поклоном у
књигама.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли школе.

Председник Школског одбора,
Радослав Видаковић, проф.

Овај Правилник је објављен на огласној табли ОШ“Попински борци“ Врњчачка Бања
дана 11.06.2010.године
Секретар школе,
Миломир Кнежевић

