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ПРАВИЛНИК

О ИЗБОРУ И ПРОГЛАШЕЊУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

("Сл. гласник РС", бр. 45/2012 и 38/2013)

Члан 1

Овим правилником прописују се критеријуми, начин избора и поступак проглашења ученика генерације у основној школи (у даљем
тексту: школа), основној музичкој школи (у даљем тексту: музичка школа), те избор и проглашење најбољег ученика у специјалној
основној школи.

Члан 2

(1) За ученика генерације у школи бира се ученик деветог разреда школе који је током цјелокупног основног образовања и васпитања у
својој генерацији имао одличан општи успјех у учењу и остварена постигнућа у ваннаставним и/или ваншколским активностима, као и
примјерно владање током цјелокупног основног образовања и васпитања.

(2) У музичкој школи за ученика генерације бира се ученик шестог разреда музичке школе који је током цјелокупног основног музичког
образовања и васпитања у својој генерацији имао одличан општи успјех у учењу и остварена постигнућа у ваннаставним и/или
ваншколским активностима, као и примјерно владање током цјелокупног основног образовања и васпитања.

(3) У специјалној основној школи бира се и проглашава најбољи ученик деветог разреда у складу са критеријумима специфичним за
сваку специјалну основну школу утврђеним у њиховим општим актима.

Члан 3

(1) Приједлог кандидата за ученика генерације у школи може дати одјељенски старјешина, одјељенска заједница ученика, одјељенско
вијеће школе, разредно вијеће школе, савјет родитеља и савјет ученика школе (у даљем тексту: предлагач).

(2) У музичкој школи приједлог за ученика генерације може дати предметни наставник, наставничко вијеће, савјет ученика и савјет
родитеља (у даљем тексту: предлагач).

Члан 4

(1) Предлагач доставља приједлог за ученика генерације Комисији за обраду приједлога (у даљем тексту: Комисија), најкасније до 15.
маја текуће школске године.

(2) Директор школе именује Комисију.

(3) Комисија у школи има пет чланова, од којих по једног члана предлажу:

а) одјељенско вијеће,

б) савјет родитеља,

в) савјет ученика и

г) наставничко вијеће.

(4) Пети члан Комисије у школи је школски педагог.

(5) Комисија у музичкој школи има пет чланова, од којих по једног члана предлажу:

а) актив одсјека,

б) савјет родитеља,

в) савјет ученика и

г) наставничко вијеће.

(6) Пети члан Комисије у музичкој школи је школски педагог.

(7) За члана Комисије не могу бити изабрани: одјељенске старјешине завршног разреда, наставници разредне наставе који су водили
генерацију завршног разреда, родитељ чије је дијете кандидат за ученика генерације, као и ученик предложен за ученика генерације.

(8) Комисија ради у пуном саставу.

(9) Комисија о свом раду води записник.

Члан 5

(1) Комисија је дужна да обавијести све ученике предложене за ученика генерације да доставе потребну документацију којом доказују
постигнути успјех и постигнућа.

(2) Ученик из става 1. овог члана дужан је да достави Комисији потребну документацију у складу са овим правилником, до 20. маја
текуће школске године.

(3) Непотпуна и неблаговремена документација неће се узети у разматрање.

(4) Након прикупљања документације и њене провјере, Комисија утврђује број бодова појединачно за сваког кандидата предложеног за
ученика генерације, а на основу критеријума прописаних чланом 6. овог правилника.
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Члан 6

(1) У поступку предлагања и избора ученика генерације у школи бодују се:

а) општи успјех у учењу током школовања,

б) резултати на такмичењима из наставних предмета,

в) резултати на такмичењима у ваннаставним активностима,

г) резултати на такмичењима у ваншколским активностима,

д) руковођење одјељенском заједницом,

ђ) руковођење савјетом ученика и

е) гласови наставничког вијећа.

(2) У поступку предлагања и избора ученика генерације у музичкој школи бодују се:

а) општи успјех у учењу током школовања,

б) освојене награде на такмичењима из главног предмета,

в) број јавних наступа на интерним часовима, годишњим концертима музичке школе (у оквиру музичке школе),

г) број јавних наступа ван музичке школе, као солистички концерт или дио реситала,

д) ангажованост ученика у хору, оркестру и ансамблима,

ђ) руковођење одјељенском заједницом,

е) руковођење савјетом ученика и

ж) гласови наставничког вијећа.

Члан 7

Општи успјех у учењу током школовања вреднује се тако што се просјечној оцјени општег успјеха за сваки разред, која је исказана
бројчано, почевши од просјечне оцјене 4,5, која се вреднује са 20 бодова, додаје по 0,1 бод на сваком увећању просјечне оцјене од 0,01.

Члан 8

(1) Резултати постигнути на такмичењима из наставних предмета током сваке године вреднују се тако што се сабирају сви резултати
остварени на свим нивоима такмичења на основу сљедећег:

а) такмичење на школском нивоу:

1) прво мјесто - три бода,

2) друго мјесто - два бода,

3) треће мјесто - један бод;

б) такмичење на општинском нивоу:

1) прво мјесто - шест бодова,

2) друго мјесто - пет бодова,

3) треће мјесто - четири бода,

4) четврто мјесто - три бода,

5) пето мјесто - два бода,

6) учешће - један бод;

в) такмичење на регионалном нивоу:

1) прво мјесто - осам бодова,

2) друго мјесто - седам бодова,

3) треће мјесто - шест бодова,

4) четврто мјесто - пет бодова,

5) пето мјесто - четири бода,

6) учешће - три бода;

г) такмичење на републичком нивоу:

1) прво мјесто - десет бодова,

2) друго мјесто - девет бодова,

3) треће мјесто - осам бодова,
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4) четврто мјесто - седам бодова,

5) пето мјесто - шест бодова,

6) учешће - пет бодова;

д) такмичење на нивоу Босне и Херцеговине:

1) прво мјесто - 12 бодова,

2) друго мјесто - 11 бодова,

3) треће мјесто - десет бодова,

4) четврто мјесто - девет бодова,

5) пето мјесто - осам бодова,

6) учешће - седам бодова;

ђ) олимпијада:

1) прво мјесто - 14 бодова,

2) друго мјесто - 13 бодова,

3) треће мјесто - 12 бодова,

4) четврто мјесто - 11 бодова,

5) пето мјесто - десет бодова,

6) учешће - девет бодова.

(2) У музичкој школи освојене награде на такмичењима из главног предмета током сваке године вреднују се тако што се сабирају сви
резултати остварени на свим нивоима такмичења на основу сљедећег:

а) такмичење на републичком нивоу:

1) специјална награда - 12 бодова,

2) прво мјесто - десет бодова,

3) друго мјесто - девет бодова,

4) треће мјесто - осам бодова;

б) такмичење на нивоу Босне и Херцеговине:

1) специјална награда - 14 бодова,

2) прво мјесто - 12 бодова,

3) друго мјесто - десет бодова,

4) треће мјесто - девет бодова;

в) интернационално такмичење:

1) специјална награда - 16 бодова,

2) прво мјесто - 14 бодова,

3) друго мјесто - 13 бодова,

4) треће мјесто - 12 бодова,

5) учешће - десет бодова.

Члан 9

На редовним годишњим такмичењима у ваннаставним активностима по календару Републичког педагошког завода вреднују се
резултати постигнути током сваке године школовања, и то:

а) такмичење на школском нивоу:

1) прво мјесто - три бода,

2) друго мјесто - два бода,

3) треће мјесто - један бод,

4) учешће - 0,5 бодова;

б) такмичење на општинском нивоу:

1) прво мјесто - четири бода,

2) друго мјесто - три бода,
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3) треће мјесто - два бода,

4) учешће - један бод;

в) такмичење на регионалном нивоу:

1) прво мјесто - пет бодова,

2) друго мјесто - четири бода,

3) треће мјесто - три бода,

4) учешће - два бода;

г) такмичење на републичком нивоу:

1) прво мјесто - шест бодова,

2) друго мјесто - пет бодова,

3) треће мјесто - четири бода,

4) учешће - три бода;

д) такмичење на нивоу Босне и Херцеговине:

1) прво мјесто - седам бодова,

2) друго мјесто - шест бодова,

3) треће мјесто - пет бодова,

4) учешће - четири бода;

ђ) олимпијада:

1) прво мјесто - девет бодова,

2) друго мјесто - осам бодова,

3) треће мјесто - седам бодова,

4) учешће - шест бодова.

Члан 10

Бодове по основу учешћа на такмичењима прописане чл. 8. и 9. овог правилника могу остварити само они ученици који су учествовали
на такмичењима, а нису остварили бодове прописане за освојена мјеста на такмичењима која су утврђена у наведеним члановима.

Члан 11

За резултате постигнуте на такмичењима у ваншколским активностима бодује се највреднији резултат ученика остварен у четири
посљедње године са три бода по години.

Члан 12

(1) Уколико се одржава екипно такмичење за наставне предмете, кандидату који је био члан те екипе припада 30% бодова од бодова
предвиђених за појединачни пласман.

(2) Уколико се одржава екипно такмичење из ваннаставних активности, кандидату који је био члан те екипе припада 20% бодова од
бодова предвиђених за појединачан пласман.

Члан 13

(1) Кандидату за ученика генерације додјељује се један бод за сваку годину руковођења одјељенском заједницом.

(2) Кандидату за ученика генерације додјељује се један бод за сваку годину руковођења савјетом ученика.

Члан 14

(1) За сваки јавни наступ на интерном часу и годишњем концерту музичке школе кандидату за ученика генерације додјељује се један
бод.

(2) За сваки јавни наступ ван музичке школе кандидату за ученика генерације који, изводећи солистички концерт или дио реситала
представља школу, додјељују се четири бода.

(3) За ангажованост ученика у хору, оркестру и ансамблима кандидату за ученика генерације додјељују се:

а) три бода ако је ангажован као солиста и

б) један бод ако је ангажован као члан хора, оркестра, ансамбла.

Члан 15

Наставничко вијеће тајним гласањем гласа за предложене кандидате за ученике генерације, с тим што онај ученик који добије највећи
број гласова наставничког вијећа добија три бода, други по броју гласова два бода, а трећи један бод.
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Члан 16

У случају да кандидати за ученика генерације, након бодовања по свим критеријумима, имају једнак број бодова, предност има
кандидат за ученика генерације сљедећим редослиједом:

а) кандидат за ученика генерације који има већи број бодова за општи успјех у учењу,

б) кандидат за ученика генерације који има већи број бодова за успјех на такмичењима из наставних предмета, односно главног
предмета у музичкој школи,

в) кандидат за ученика генерације који има већи број бодова за успјех у ваннаставним активностима,

г) кандидат за ученика генерације који има већи број бодова за успјех у ваншколским активностима и

д) кандидат за ученика генерације који има већи број бодова на основу оцјене наставничког вијећа.

Члан 17

(1) Након утврђивања броја бодова у складу са критеријумима из члана 6. овог правилника, Комисија сачињава ранг-листу кандидата
предложених за ученике генерације, коју доставља директору школе.

(1а) Директор школе доноси одлуку о избору ученика генерације на основу ранг-листе кандидата из става 1. овог члана.

(1б) Одлука о избору ученика генерације и ранг-листа кандидата објављује се на огласној табли школе, најкасније до 25. маја текуће
школске године

(2) Кандидат који је незадовољан одлуком директора школе из става 1а. овог члана може у року од два дана од дана објављивања
одлуке на огласној табли школе уложити приговор школском одбору.

(3) Школски одбор доноси одлуку у року од пет дана од дана пријема приговора.

(4) Одлука школског одбора је коначна и против ње није дозвољена жалба, али се може покренути судски поступак пред надлежним
судом.

Члан 18

(1) Ученик генерације, односно најбољи ученик проглашава се јавно на посебној школској свечаности "Дан ученичких постигнућа", која
се организује посљедњи дан наставног процеса за ученике деветог разреда школе, односно специјалне основне школе, односно шестог
разреда за ученике музичке школе.

(2) Ученику генерације, односно најбољем ученику додјељује се признање које потписују предсједник школског одбора и директор
школе.

(3) Признање ученику генерације штампа се на прописаном обрасцу формата А4, који се налази у Прилогу број 1. и који чини саставни
дио овог правилника.

(4) Признање најбољем ученику штампа се на прописаном обрасцу формата А4, који се налази у Прилогу број 2., који чини саставни
дио овог правилника.

Члан 19

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи
("Службени гласник Републике Српске", број 41/09).

Члан 20

Овај правилник oбјављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", а ступа на снагу почевши од школске 2012/2013. године.

 

Самостални члан Правилникa
о измјенама и допунама Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи

("Сл. гласник РС", бр. 38/2013)

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске."
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