ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
«НИКОЛА ТЕСЛА»
НИШ
Дел.бр.05-1183/5 09.07.2014.
На основу чл. 57. ст.1. т.1. Закона о основама система образовања и васпитања
(Службени гласник РС бр. 72/09 , 52/11 и 55/13 ) Школски одбор Електротехничке
школе „Никола Тесла“ из Ниша
, на седници одржаној дана 09.07.2014. године
донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и поступак избора Ученика генерације у
ЕТШ „Никола Тесла“
Члан 2.
За Ученика генерације може бити проглашен сваки ученик завршног разреда ЕТШ
„Никола Тесла“ који испуњава следеће услове:
а) Да је у току школовања имао одличан успех са просечном оценом 5,00 у свим
разредима сем у једном где је просечна оцена најмање 4,80;
б) Да је у току школовања имао примерно владање;
в) Кандидат за Ученика генерације мора да буде редован ученик ЕТШ „Никола Тесла“,
у континуитету, последње три школске године.
г) Да је у току школовања освајао награде на такмичењима, почев од школског до
републичког такмичења као и на такмичењима у ваннаставним активностима;
д) Да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима,
стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према другим ученицима.
.
Члан 3.
Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су:
а) Успех у учењу и владању током школовања у средњој школи;
б) Успех на такмичењима из наставних предмета;
в) Успех на конкурсима, изложбама, смотрама;
г) Успех на спортским такмичењима;
д) Активности и доприноси у раду школских секција;
ђ) Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента.
Члан 4.
Елементи наведени у члану 3. овог Правилника бодују се на следећи начин:
1. Успех у учењу и владању:
- по разреду завршеном са просечном оценом 5,00 ..............................................12 бодова
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- један разред завршен са просеном оценом 4,80 – 4,99 ........... .............................8 бодова
- Матурски испит или завршни испит са просечном оценом 5,00........................12 бодова
- Изостанци ученика:
Ученик који конкурише за ученика генерације, уколико има више од 15 неоправданих
часова, за све време школовања, за сваки неоправдани преко 15-ог одузеће му се по 0,5
бодова. Ученик који нема за 4 године, ни један неоправдан изостанак добија 5 бодова.
2. Успех на такмичењима из наставних предмета:
Бодују се такмичења предвиђена Календаром такмичења ученика средњих школа.
Бодује се на основу табела датих у овом правилнику за сваки разред.
Ранг листа
школско
општинско
регионално
републичко
међународно

1.-5. места
3 бода
5 бодова
10 бодова
16 бодова
20 бодова

6.-10. места
2 бода
4 бода
6 бодова
8 бодова
12 бодова

11.-15. места
1 бод
3 бода
4 бода
6 бодова
8 бодова

3. За успех на спортским такмичењима кандидат може добити број бодова утврђен у
табели, која чини саставни део овог Правилника
Ранг листа
школско
општинско
регионално
републичко
међународно

1.место
3 бода
4 бода
8 бодова
10 бодова
14 бодова

2. место
2 бода
3 бода
6 бодова
8 бодова
10 бодова

3. место
1 бод
2 бода
4 бода
6 бодова
8 бодова

4. Успех на конкурсима, изложбама, смотрама
Учешће на конкурсима: литерарни, ликовни, научни и др.:
 освојено прво место
14 бодова
 освојено друго место
10 бодова
 освојено треће место
6 бода
5. Активности и доприноси у раду школских секција и на школским
манифестацијама бодују се
а. Учешће на школским манифестацијама, презентација школе на основу поседовања
неког талента,
........................................................................................... 5 бодова
б. За сваку годину рада у секцијама у школи, предвиђеним Годишњим планом рада
школе, на основу вођене евиденције и позитивне оцене руководиоца секције, ученик по
секцији у сваком разреду добија 2 бода, при чему се може доделити кандидату по овом
основу максималнно 20 бодова.
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6. Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента:
- за сваку годину рада у председништву одељењске заједнице.............................0,5 бода
- за свако учешће на семинарима и радионицама одељењске заједнице...................1 бод
- за сваку годину рада у председништву Ученичког парламенту..............................1 бод
- за сваку годину чланства у Ученичком парламенту..............................................0,5 бода
- за свако учешће на семинарима Ученичког парламента............................................1 бод
По овом основу кандидат може добити највише 6 бодова
Члан 5.
Ученика генерације може предложити:
 одељењски старешина,
 одељењска заједница ученика,
 одељењско веће
 ученик самоиницијативно,
 наставничко веће
(у даљем тексту предлагач).
Члан 6.
Предлагач до 15. маја текуће године доставља предлог комисији за обраду предлога ( у
даљем тексту Комисија).
Комисију из претходног става овог члана чине:
 директор школе
 педагог или психолог школе
 један члан којег предлаже школски одбор
 један члан којег предлаже савет родитеља
 два члана које предлаже педагошки колегијум
Чланови комисија не могу бити одељењске старешине и родитељи (савет
родитеља) чије је дете кандидат за ученика генерације.
Члан 7.
Одлуку за „ученика генерације“, доноси Наставничко веће на основу расписаног
огласа, Оглашавање се врши путем огласне табле у школи, или на страницама
школског веб портала.
Члан 8.
Наставничко веће расписује оглас у периоду од 15. априла до 15. маја текуће године.
Све пријаве на расписани оглас искључиво се предају комисији. Уз пријаву, ученици
прилажу CV, и сва документа којима доказују да испуњавају наведене услове и
критеријуме који ће таксативно бити наведени у огласу.
Члан 9.
Комисија разматра поднете пријаве и документацију (портфолио ученика) и бодује
кандидате придржавајући се услова наведених у огласу.
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Рангирају се три кандидата са највећим бројем бодова.
Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност има ученик који
има већи број бодова за успех у учењу.
Уколико и по овом основу ученици имају једнак број бодова, предност има онај ученик
који има предност на такмичењима.
Уколико и по основу из претходног става, ученици имају једнак број бодова, о
предлогу за Ученика генерације одлучује Комисија гласањем. Након прикупљених
података, провере истих и извршеном бодовању, Комисија доставља предлог
Наставничком већу.
Комисија о свом раду води Записник и доставља га Наставничком већу, које
проглашава Ученика генерације.
Члан10.
Рок за проглашење Ученика генерације је крај наставне године четртог разреда.
Члан 11.
Јавно и званично проглашење ученика генерације организује се на крају школске
године.
Ученику се додељује ДИПЛОМА Ученика генерације.
У складу са материјалним могућностима Министарства, Општине ,Града, јединица
локалне самоправе, школе и других зинтересованих субјеката, ученику генерације се
могу доделити новчане награде и одговарајући поклони.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од објављивања на огласној табли школе.

Председник Школског одбора

Саша Живковић
_____________________________
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