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 УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
„ПОПИНСКИ БОРЦИ“ ВРЊАЧКА БАЊА

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови, начин бодовања и поступак за избор
и проглашавање ученика генерацијеу Основној школи „Попински борци“ Врњачка
Бања (даље: Школа).
Члан 2.
Школа проглашава сваке школске године ученика генерације, одлуком
Наставничког већа Школе.
Члан 3.
За ученика генерације проглашава се ученикзавршног (VIII ) разреда за
постигнут изузетан успех у учењу и владању и за постигнуте друге посебне
резултате у школовању од III до VIII разреда, а на основу утврђеног броја поена у
свему према овом Правилнику.
Члан 4.
Бодовање ученика генерације врши се на следећи начин:
- За освојени одличан успех по разреду за сваки разред од III до VIII разреда
............................. ........... ......................................................................................5 поена
- За освојену диплому „Вук Караџић“................................................................. 5 поена
- За освојену посебну диплому за наставне предмете по ................................. 1 поен
с тим да укупан број поена по овом основу не може бити већи од ...5 поена
- За свако освојено I место на општинском такмичењу ….................................3 поена
- За свако освојено II место на општинском такмичењу.....................................2 поена
- За свако освојено III место на општинском такмичењу....................................1 поен
- За свако освојено I место на окружно такмичењу ........................................... 5 поена
- За свако освојено II место на окружном тајмичењу ....................................... 4 поена
- За свако освојено III место на окружном таакмичењу.....................................3 поена
- За свако освојено I место на републичком тајмичењу .................................10 поена
- За свако освојено II место на републичком такмичењу ............................... 8 поена
- За свако III место на републичком такмичењу ............................................ 6 поена

- За свако учешће на републичком такмичењу................................................ 4 поена
За освојена места на такмичењима бодују се искључиво резултати са
такмичења која су прописана од стране Министраства просвете Републике Србије.
Члан 5.
Ученик се може, за ангажовање у Школи и широј друштвеној заједници кроз
разноврсне активности. Бодовати до ...................................................................3 поена
Бодовање по овом основу вршe одељењске старешине свих одељења осмог
разреда, а на основу образложеног извештаја стручне службе Школе о посебном
ангажовању појединих ученика.
Члан 6.
Предлог за ученика генерације дају: одељењски старешина или стручна
служба а на основу прикупљених података о успеху и постигнутим резултатима за
сваког предложеног ученика.
Члан 7.
Ученик генерације се награђује посебним дипломом и пригодним поклоном
у књигама.
Члан 8.
Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о избору ученика
генерације у Основној школи „Попински борци“ Врњачка Бања број 06-650 од
18.06.2009.године.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.

Председник Школског одбора,
Радослав Видаковић

Овај Правилник објављен је на огласној табли Школе
Дана 11.јуна 2010.године
Секретар школе,
Миломир Кнежевић

