На основу члана 119. став 1. тачка 1). Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број: 88/2017. и 27/2018.), члана 45. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник РС“ број: 55/2013. и 101/2017.) и члана 25. став 1. тачка 1)
Статута СТШ „Милева Марић“ у Тителу, Школски одбор на трећој седници одржаној дана
19.02.2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ "МИЛЕВА МАРИЋ“
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о избору ученика генерације Средње техничке школе „Милева Марић“ у Тителу (у
даљем тексту: Правилник), уређују се услови и поступак за избор ученика генерације.
За све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се одредбе закона, подзаконских
аката, Статута и других општих аката Школе.
Члан 2.
У Школи се на крају сваке наставне године додељује посебна диплома „Ђак генерације“.
Наставничко веће доноси одлуку о додели дипломе „Ђак генерације“.
Диплома се додељује ученику завршног разреда, који је током школовања у свим разредима
постигао одличан успех, који се у својој генерацији највише истакао у учењу и владању, ваннаставним
активностима, успеху на такмичењима, односно који има највише бодова у односу на остале кандидате, а
према критеријумима утврђених овим правилником.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 3.
Диплома се додељује ученику завршног разреда под условом:
1.
да је постигао одличан успех у свим разредима
2.
да има примерно владање током свих разреда, најмање до коначности одлуке о додели
те похвале.
3.
да је ученик школе најмање три школске године
4.
да је учествовао на такмичењима, конкурсима и смотрама
5.
да се током школовања истицао у ваннаставним активностима
6.
да се током школовања истицао у раду школе, који није обухваћен наставним и
ваннаставним активностима
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Члан 4.
Критеријуми на основу којих се бира (додељује диплома «Ђак генерације») ученик генерације су:
1. Успех ученика у току све четири године – максималан број бодова 100
2. Ученик носилац Дипломе „Вук Караџић“ – број бодова 10
3. Број бодова за освојена места на ранг листи на такмичењима/смотрама – општинском, окружном,
међуокружном, републичком, међународном, која су у Календару Министарства просвете
4. Број бодова за освојена места на ранг листи на такмичењима/смотрама и конкурсима која
организује Покрајински секретаријат за образовање
5. Број бодова за освојена места на ранг листи на такмичењима, конкурсима, смотрама –
општинском, окружном, међуокружном, републичком, међународном, која организују стручна
друштва, факултети и други организатори
6. Учешће на семинарима и програмима које организује Истраживачка станица Петница –
максималан број бодова 16
7. Ваннаставне активности – максималан број бодова 16
8. Активности које доприносе образовно-васпитном раду Школе, а које нису обухваћене радом
секција – максималан број бодова 24.
Члан 5.
Општи успех од првог до трећег/ четвртог разреда исказује се тако што се општи успех
постигнут на крају првог, другог, трећег и четвртог разреда, заокружен на две децимале) сабере и
подели са бројем три (трогодишњи образовни профили) или четири (четворогодишњи образовни
профили). Добијени резултат се множи са бројем 20.
На основу општег успеха ученик може да оствари максимално 100 бодова.
Члан 6.
Ученик, носилац средњошколске дипломе „Вук Караџић“ остварује 10 бодова.
Члан 7.
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима из
наставних предмета у организацији Министарства надлежног за послове образовања и признатих од
стране Министарства.
1) За успех на школском/општинском 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 окружном такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 8 бодова;
- за освојено друго место – 6 бодова;
- за освојено треће место – 4 бодова.
3) 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.
4) За успех на такмичењу вишег ранга у односу на тачку 4) овог члана ученику припада:
- за освојено прво место – 40 бодова;
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- за освојено друго место –30 бодова;
- за освојено треће место – 25 бодова.
5) За учешће на такмичењима под бр.2, 3 и 4 без освојених места ученику припада 2 бода.
У једној школској години, у оквиру такмичења из једног наставног предмета, бодује се најбољи
остварени резултат.
Члан 8.
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима у
организацији Покрајинског секретаријата за образовање:
За успех на покрајинском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 15 бодова;
- за освојено друго место – 10 бодова;
- за освојено треће место – 6 бодова.
За учешће на покрајинском такмичењу без освојених места ученику припада 2 бода.
У једној школској години, у оквиру такмичења из једног наставног предмета, бодује се најбољи
остварени резултат.
Члан 9.
Кандидату за ученика генерације припадају бодови по основу успеха на такмичењима,
конкурсима, смотрама – која организују стручна друштва, факултети и други организатори.
За успех на такмичењу, конкурсу или смотри ученику припада:
- за освојено прво место – 15 бодова;
- за освојено друго место – 10 бодова;
- за освојено треће место – 6 бодова.
За учешће на такмичењу, конкурсу или смотри без освојених места ученику припада 2 бода.
Члан 10.
Свако освојено место на ранг листи на такмичењу, у зависности од нивоа такмичења/смотре,
носи одређен број бодова.
Приликом бодовања у обзир се узима највиши остварени резултати из једног предмета по
разреду.
Када је ученик из два или више предмета освојио једно од места која се бодују највиши
остварени резултати из сваког предмета се сабирају.
За учешће ученика у појединачним спортовима начин бодовања је исти као за сва такмичења.
За учешће ученика у екипним такмичењима износи 50% од броја бодова предвиђених за појединачна
такмичења.
Код свих екипних такмичења у којима пласман екипе зависи од појединачног пласмана
такмичара, односно у којима се рангира сваки ученик понаособ, те се на тај начин формира пласман
екипе, бодоваће се само пласман у појединачној конкуренцији, како не би дошло до дуплирања бодова.
Члан 11.
Учешће на семинарима и програмима Истраживачке станице Петница бодује се: за први.
позив 4 бодова, за други позив 8 бодова, за трећи позив 12 бодова, за четврти и више позива 16
бодова.
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Члан 12.
Учешће ученика у ваннаставним активностима (секције) се бодује на основу вођења евиденције и
позитивног мишљења наставника који је водио секцију о доприносу ученика раду секције. Ученику
припада 2 бода по секцији у сваком разреду, при чему се бодују највише две секције по разреду.

Члан 13.
Учешће ученика у активностима које доприносе образовно-васпитном раду Школе које нису
обухваћене радом секција, као што су: изузетно ангажован рад рад у Ученичком парламенту,
организовање школских манифестација, јавни наступи у културним и свечаним програмима,
организовање и вођење хуманитарних акција– максималан број бодова 24.
Учешће ученика у наведеним активностима се бодује на основу евиденције наставника или
стручног сарадника који је био координатор рада Ученичког парламента и хуманитарне акције или
руководилац културног и свечаног програма и школске манифестације. Ученику припада по 2 бода по
активности у сваком разреду, при чему се бодују највише три активности по разреду.
ПОСТУПАК ИЗБОРА
Члан 14.
Предлог за избор ученика генерације утврђује надлежно Одељењско веће на предлог одељењског
старешине ученика или предметног наставника, најкасније на седници Одељењског већа на којој се
утврђују успех и владање ученика на крају наставне године. Предлог који је утврдило Одељењско веће
припрема одељењски старешина.
Предлог се подноси Комисији за избор ученика генерације, у писаном облику и треба да буде
образложен, уз навођење података о ученику, о успеху и владању ученика. У прилогу предлога неопходно
је доставити фотокопије диплома и друге документације која сведочи о успеху, резултатима и владању
ученика.
Члан 15.
Ученик је у обавези да чува дипломе са такмичења и на захтев одељењског старешине доставља
фотокопије диплома најкасније до 15. маја школске године у којој завршава трећи/четврти разред.
Одељењски старешина води евиденцију о оствареним резултатима и успесима ученика, како би
благовремено припремио предлог ученика за диплому „Ђак генерације“.
Одељенски старешина ученика проверава веродостојност доказа из става 1. овог члана.
Члан 16.
За сваку школску годину директор школе именује Комисију за избор ученика генерације.
Комисију из става 1. овог члана чине председници стручних већа економске, машинске и
угоститељске групе предмета, стручни сарадник и један представник Ученичког парламента (који није из
одељења завршних разреда).
Наставници чланови комисије не могу бити одељењске старешине завршних разреда. У случају да
су председници стручних већа економске, машинске и угоститељске групе предмета истовремено и
одељењске старешине завршних разреда, директор уместо њих бира једног наставника из одговарајућег
већа као члана Комисије.
Члан 17.
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Комисија преузима предлоге за избор ученика генерације са свим прилозима, врши преглед
документације достављене од стране Одељенског старешине односно Одељенског већа, након чега врши
бодовање у складу са одредбама овог Правилника и утврђује ученика са највећим бројем бодова за
предлог избора за ученика генерације.
О извршеном бодовању Комисија саставља записник, који потписују сви чланови Комисије.
Председник Комисије на седници Наставничког већа на којој се одлучује о избору ученика генерације,
чита записник са састанка и бодовну листу за избор Ученика генерације и предлаже ученика са највећим
бројем бодова за ученика генерације.
Наставничко веће на основу сачињене бодовне листе доноси одлуку о избору Ученика генерације.
За ученика генерације бира се ученик са највећим бројем бодова.
Уколико два или више ученика имају исти број бодова одлука се доноси тајним гласањем
Наставничког већа.
Члан 18.
Одељењски старешина је дужан да унесе податке о избору ученика генерације у књигу евиденције
о образовно – вапитном раду и матичну књигу (рубрика „напомена“).
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора
Радислав Муратовић
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