Електротехничка школа “Михајло Пупин”
21000 Нови Сад, Футошка 17
тел: (021) 527-887, (021) 421-566 факс: (021) 6616-735
e-mail: uprava.etspupin@gmail.com жиро рачун: 840-1594660-91
ПИБ:101708719

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени
гласник РС, број 88/2017, 10/2019 ) и члана 133. и 134. Статута ЕТШ „Михајло Пупин“,
Школски одбор ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад, на седници од
11.06.2019.г. доноси:
ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
ЕТШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин избора ученика генерације завршних разреда
ЕТШ „Михајло Пупин“.
Члан 2.
Ученик генерације може постати онај кандидат који испуњава следеће услове:
да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима;
да је у току школовања имао примерно владање;
да се у току школовања истицао у раду секција слободних активности.
Средње школе које образују ученике у оквиру трећег и четвртог степена стручне
спреме бирају посебно ученика генерације за сваки степен стручне спреме.
Ученика генерације може да предложи:
одељенски старешина;
одељенско веће;
одељенска заједница;
ученик самоиницијативно.
Члан 3.
Приликом вредновања за избор ученика генерације у обзир се узимају резултати у раду
регистрованих секција у школи, такмичења у знању и стваралаштву из појединих
предмета и освајања награда на појединим такмичењима, затим учешће и освајање
награда на разним конкурсима ликовног, музичког, језичког и техничког стваралаштва
те разним спортским активностима спроведеним у организацији матичне школе,
Просветно педагошког завода, Министарства просвете и спорта, Заједнице
електротехничких школа, те европских и светских асоцијација које се баве питањем
васпитања и образовања.

Члан 4.
Елементи који се вреднују при рангирању кандидата за ученика генерације су:
Максималан
број бодова
ЕЛЕМЕНТИ
за
ученике
IV степена
Успех у учењу током школовања
100
Активности и допринос у раду секција школе
40
Успех на такмичењима у знању из појединих предмета
96
Успех на конкурсима, ревијама, смотрама, изложбама и сл.
84
Успех у спорту
40
Руковођење одељенском заједницом
4
Председник или заменик председника Ученичког парламента ЕТШ 8
„Михајло Пупин“
Мишљење Наставничког већа школе

Максималан
број бодова
за ученике
III степена
99,90
39,90
96
84
40
3
6

20

20

392

388,86

УКУПНО

Члан 5.
Право да буде изабран сваки ученик – кандидат завршног разреда који испуњава услове
из чл. 2. и 3. ових критеријума, пријављивањем на Оглас који расписује Школа. Пријаве
за Конкурс се предају у периоду од 05. маја до 25. маја текуће године.
II НАЧИН ВРЕДНОВАЊА АКТИВНОСТИ
Члан 6.
Активности из члана 2.,3.,и 4. ових Критерија вреднују се на следећи начин:
1.
За кандидате који се образују у оквиру четвртог степена стручне спреме, сума
просечних оцена ( заокружених на две децимале ) на крају сваке школске,
односно наставне године за завршни разред помножена са коефицијентом 5.
За кандидате који се образују у оквиру трећег степена стручне спреме, сума
просечних оцена ( заокружених на две децимале ) на крају сваке школске,
односно наставне године за завршни разред помножена са коефицијентом 6,66.
Напомена: Уколико је кандидат за ученика генерације неки од разреда завршио у
иностранству и нема изведену оцену општег успеха или нема појединачних оцена за
наставне предмете у неком од тих разреда, онда се уместо просечне оцене успеха у тим
разредима узима просечна оцена изведена за све разреде у којима су дефинисане те
оцене, односно у којима је могуће извести просечну оцену општег успеха заокружену
на две децимале.
2. За кандидате који се образују у оквиру четвртог степена стручне спреме за сваку
годину рада у секцијама слободних активности на основу вођене евиденције,

кандидат по секцији у сваком разреду добија 5 бодова, при чему се бодују
максимално 2 секције по разреду.
За кандидате који се образују у оквиру трећег степена стручне спреме за сваку
годину рада у секцијама слободних активности на основу вођене евиденције,
кандидат по секцији у сваком разреду добија 6,66 бодова, при чему се бодују
максимално 2 секције по разреду.
3. За учешће и освојено место на школском, општинском, регионалном,
покрајинском ,државном такмичењу, школској олимпијади, европском и
светском такмичењу у знању из појединих предмета, кандидат може добити
следећи број бодова:
НИВО ТАКМИЧЕЊА
Школско такмичење
Општинско такмичење
Окружно/Регионално такмичење
Државно такмичење
Олимпијаде знања, међународна,
европска и светска такмичења

I МЕСТО
3
4
5
7
8

БРОЈ БОДОВА
II МЕСТО III МЕСТО УЧЕШЋЕ
2
1
/
3
2
0,5
4
3
1
6
5
3
7
6
5

Уколико се одржава само екипно такмичење, кандидату који је био члан те екипе
припада 30% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу је 96.
4. За освојено место на конкурсима ликовног, језичког, драмског, рецитаторског,
литерарног и техничког стваралаштва – ревије, изложбе, смотре и сличне
манифестације:
НИВО ТАКМИЧЕЊА
Школско такмичење
Општинско такмичење
Окружно/Регионално такмичење
Државно такмичење
Олимпијаде знања, међународна,
европска и светска такмичења

I МЕСТО
3
4
5
7
8

БРОЈ БОДОВА
II МЕСТО III МЕСТО УЧЕШЋЕ
2
1
/
3
2
0,5
4
3
1
6
5
3
7
6
5

Уколико се одржава само екипно такмичење, кандидату који је био члан те екипе
припада 20% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.
Напомена: бодује се једно признање и то оно које носи више бодова на смотри.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу је 84.

5. За успех на спортским такмичењима:
НИВО ТАКМИЧЕЊА
Школско такмичење
Општинско такмичење
Окружно/Регионално такмичење
Међуокружно такмичење
Државно такмичење
Олимпијаде,међународна,
европска и светска такмичења

I МЕСТО
2
3
4
4
6
7

БРОЈ БОДОВА
II МЕСТО III МЕСТО
1
0,5
2
1
3
2
3
2
5
4
6
5

УЧЕШЋЕ
/
0,5
1
1
3
4

7
6
5
4
Уколко се одржава само екипно такмичење, кандидату који је био члан те
екипе припада 20% бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман.
Максималан број бодова који се може доделити кандидату по овом основу је 40.
6. За кандидате који се образују у оквиру четвртог степена стручне спреме за сваку
годину руковођења одељенском заједницом кандидату припада по 1 бод.
За кандидате који се образују у оквиру трећег степена стручне спреме за сваку
годину руковођења одељенском заједницом кандидату припада по 1 бод.
7. Тајним гласањем Наставничко веће школе даје свој глас за Ученика генерације, а
бодови који се додељују ученику рачунају се по обрасцу:
А
— x 20
Б
А- број гласова које је ученик добио
Б- укупан број гласова Наставничког већа који су учествовали у гласању
III ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 7.
Праћење, прикупљање предлога и сумирање резултата у школи врши Комисија за
бодовање.
Комисију за бодовање именује директор школе Решењем.
Члан 8.
Комисију чини пет чланова – педагог/психолог школе који је уједно и председник
комисије, два наставника, представник родитеља којег предлаже Савет родитеља и
један ученик којег предлаже Ученички парламент школе.
За члана комисије не могу бити бирани одељенске старешине завршних разреда,
родитељи чије је дете кандидат за ученика генерације и ученици завршних генерација.
Члан 9.

По прикупљеним подацима и провери истих, приступа се бодовању. На основу броја
бодова комисија саставља ранг листу и оглашава је.
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 исти
број бодова предност има онај ученик који има већи број бодова за успех на
такмичењима. Уколико и по овом основу два или више ученика имају једнаки број
бодова, предност има онај ученик који има већи број бодова по основу успеха у спорту.
Уколико и по овом основу два или више ученика имају једнак број бодова предност
има онај ученик који има већи број бодова на основу оцене Наставничког већа.
Члан 10.
Комисија о свом раду води записник и доставља га Ученичком парламенту на
разматрање.
Члан 11.
Наставничко веће школе разматра предлог комисије и евентуалне примедбе Ученичког
парламента и кандидата за Ученика генерације и доноси одлуку о избору Ученика
генерације школе.
Члан 12.
Приговор или жалба на одлуку Наставничког већа подноси се Школском одбору у року
од 3 дана након проглашења Ученика генерације.
Одлука Школског одбора је коначна.
Члан 13.
Рок за проглашење Ученика генерације је крај наставне године за четврти, односно
трећи ( III степен ) разред.
Члан 14.
Ученик генерације се проглашава јавно.
Члан 15.
Ученик генерације добија посебну диплому „Ученик генерације“. У складу са
материјалним могућностима Министарства, града, општине, школе и других
заинтересованих, ученицима генерације се могу доделити новчане награде и
одговарајући поклони.
Члан 16.
Овај
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Председник Школског одбора:
Тибор Хорват

