
 

 На основу чл.74. Статута школе школски одбор ОШ“Петар Кочић“ 

Наково на седници одржаној дана 19.марта 2013. године донео је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о утврђивању критеријума за избор  

ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОШ“ПЕТАР КОЧИЋ“ НАКОВО 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником се утврђују полазне основе и мерила за доделу 

похвале ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ. 

 

Члан 2. 

 

За Похвалу  ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ конкуришу одлични ученици VIII 

разреда који су током осмогодишњег школовања: 

- имали најмање одличан успех и примерно владање на крају 

сваког разреда 

- којима није изречена васпитна, нити васпитно-дисциплинска 

мера током школовања  

-  који су остварили резултате у наставним и ваннаставним 

активностима  и допринели угледу школе. 

- који су се истицали  у развијању другарских односа међу 

вршњацима и уживају поверење међу својим друговима 

- који су имали правилан и коректан однос према 

наставницима,стручним сарадницима и др.запосленим у 

школи,као и према родитељима других ученика 

 

# сви услови треба да буду испуњени кумулативно 

   

БОДОВАЊЕ 

 

Члан 3. 

 

По основу општег успеха ученик добија онолико поена колики је збир 

просечних оцена општег успеха на крају школске године од II доVIII. 

Максималан број поена по основу општег успеха је 35. ( 7 x 5,00 = 35). 



 

Члан 4. 

  

Ученик добија бодове (поене) за учешће и успех на такмичењима за 

сваки разред по сваком предмету. 

Када је кандидат из једног или више предмета у једном разреду освојио 

више појединачних места,сабирају се сви резултати. (учешће + 

освојено место) 

 

а) ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

                      Појединачно                         Екипно  

     Учешће   -    1 поен                                0,5 поена 

     3. место  -     2 поена                               1 поен 

     2. место  -     3 поена                               1,5 поен 

     1. место  -     4 поена                               2 поена 

 

б) ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

                          Појединачно                         Екипно  

     Учешће  -     5 поена                                   2,5 поена 

     3. место  -     6 поена                                    3 поена 

     2. место  -     7 поена                                   3,5 поена 

     1. место  -     8 поена                                     4 поена 

 

в) РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

                          Појединачно                         Екипно  

     Учешће   -     9 поена                                  4,5 поена 

     3. место  -    10 поена                                   5 поена 

     2. место  -    11 поена                                  5,5 поена 

     1. место  -    12 поена                                   6 поена 

 

Члан 5.  

 

Ученик добија бодове за учешће на смотрама као преставник 

ОШ“Петар Кочић“ Наково. 

Учешће на општинској смотри  - 1 поен 

Пласман на општинској смотри – 2 поена 

Учешће на окружној (регионалној) смотри – 3 поена 



Пласман на окружној (регионалној) смотри – 4 поена 

Учешће на републичкој смотри – 5 поена 

 

Члан 6. 

Ученик се бодује за ваннаставне активности у школи: 

 

- активно учествовање у секцији школе – 1 поен (по секцији) 

- учешће на конкурсима,школским приредбама и 

манифестацијама, изложбама,школским такмичењима   - 1 поен 

- остварен резултат на конкурсима,изложбама и сл. – 2 поена  

 

 

Члан 7. 

Ученик се бодује за ваншколске активности : 

- чланство у спортским клубовима,организацијама,удружењима 

     (фолклор,извиђачи,ватрогасци и сл.) – 1 поен 

- резултати остварени у клубовима и организацијама – 2 поена 

- похађање паралелне школе (музичке школе и сл.) – 2 поена 

 

Члан 8. 

Ученички парламент на састанку коме присуствују сви ученици 

8.разреда – тајно гласа за ученика генерације, између предложених 

кандидата. 

- ученик који добије највише гласова добија – 1 поен 

 

Члан 9. 

Наставничко веће на седници гласа за ученика генерације између 

предложених кандидата. 

- ученик који добије највише гласова добија – 2 поена 

 

Члан 10. 

 

Похвалу ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ добија ученик који је на крају школовања 

остварио највећи број поена. 

 

Члан 11. 

 

Уколико два ученика имају исти број поена, признање добија онај који 

има виши пласман на такмичењима из чл.4 овог Правилника. 

 



Члан 12. 

 

Предлог за Похвалу ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ,уз образложење,подноси 

одељенски старешина VIII разреда. 

 

Члан 13. 

 

Одлуку о Похвали ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ ,на предлог одељенског 

старешине, а након сабирања свих поена доноси Наставничко веће на 

последњој седници на крају наставне године за ученике VIII разреда. 

 

Члан 13. 

 

Овај Правилник ступа на снагу од шк. 2012./2013.године. 

 

 

                                                                      Председник школског одбора 

                                                                      __________________________ 

                                                                                  Бурсаћ Весна 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 


