ПРОЦЕДУРА О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
EKOНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ“

1. Овим Процедуром утврђују се поступак избора ученика генерације Економске школе
„Нада Димић“.
2. За Ученика генерације може бити предложен ученик завршног разреда који је сва
четири разреда завршио у Економској школи „Нада Димић“, као и ученик који је
уписан из друге школе у Економску школу „Нада Димић“ у току школовања, истог или
сличног образовног профила а који испуњава следеће услове:
a) да је у току школовања имао одличан успех, са највише две оцене врло добар (4)
или највише једном оценом добар (3);
b) да је у току школовања имао примерно владање;
c) кандидат за ученика генерације мора да буде редован ученик Економске школе
„Нада Димић“ у континуитету.
3. Елементи који се вреднују приликом избора ученика генерације су:
a)
b)
c)
d)
e)

успех у учењу и владању током школовања;
успех и учешће на такмичењима из наставних предмета;
успех на конкурсима, изложбама, смотрама;
успех остварен на спортским такмичењима;
рад у оквиру одељенске заједнице и Ученичког парламента.

4. Елементи наведени у тачки 3. Процедуре бодују се на следећи начин:
a) Успех у учењу и владању:
- Сваки разред завршен са просечном оценом 5,00 ..............................................12 бодова
- Ученик може имати у току школовања у једном разреду две оцене 4 или у два разреда по
једну оцену 4.
Свака оцена 4........................................................................................................ 2 бода мање
- Ученик може имати у току школовања једну оцену 3 ако су све остале оцене 5.
Оцена 3......................................................................................................................4 бода мање

Изостанци ученика:
-Ученик завршио разред без изостанака ...............................................3 бода за сваки разред
b) Успех на такмичењима, конкурсима, изложбама, смотрама
предмета:

из наставних

- Бодују се такмичења, литерарни, ликовни, научни и др. конкурси ученика средњих
школа које је одобрило и организовало Министарство просвете, науке и технолошког
развоја и која су планирана Годишњим програмом рада школе као показатељ свестраности
ученика.
- Бодује се само највиши ранг за сваки предмет (такмичење)
- Бодују се сва такмичења
- Бодови се обрачунавају на основу следеће табеле:
од 6 до
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c) Учешће на школским манифестацијама, представљање школе на основу
поседовања неког талента
- Учешће на свакој појединачној манифестацији................................................................. 0,5
бодова
d) Рад у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента:
- за сваку годину рада у председништву одељењске заједнице....................................0,5
бодова

- за сваку годину рада у председништву Ученичког парламенту.....................................5
бодова
e) Успех остварен на спортским такмичењима
- за освојено прво, друго или треће место у појединачној категорији на градском,
окружном или републичком такмичењу..............10 бодова
5. Кандидате за ученика генерације предлаже одељењенско веће
предлагач).

(даље у тексту:

Предлагач до краја маја текуће године доставља предлог комисији за обраду предлога ( у
даљем тексту Комисија).
6. Комисију из претходног става овог члана чине:






директор школе
психолог школе
један члан из реда Школски одбор
један члан из реда Савет родитеља
један члан којег предлаже Педагошки колегијум

Чланови комисије не могу бити одељењске старешине и члан из реда Савета родитеља
чије је дете кандидат за ученика генерације.
7. Одлуку о избору ученика генерације доноси Наставничко веће на основу расписаног
конкурса.
8. Одељенске старешине обавештавају кандидате, како би припремили неопходну
документацију и благовремено попунили пријаву за конкурс.
Пријава за конкурс предаје се у секретаријату школе.
Уз пријаву, насловљену као ПРИЈАВА ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ (ЗА КОМИСИЈУ)
ученици прилажу биографију и документа којима доказују да испуњавају услове и
критеријуме из конкурса. Представник одељењске заједнице доставља Комисији
Мишљење о кандидату за избор ученика генерације до истека конкурсног рока.
9. Комисија разматра поднете пријаве и документацију
придржавајући се услова наведених у конкурсу.

и

бодује

Кандидат са највећим бројем бодова је предлог Комисије за Наставничко веће.

кандидате

Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност у рангирању 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.
Комисија о свом раду води записник и доставља га Наставничком већу, које на седници
проглашава Ученика генерације.
10. Рок за проглашење Ученика генерације је крај наставне године четртог разреда.
11. Ученик незадовољан одлуком о проглашењу ученика генерације, има право приговора.
Образложени приговор се подноси Школском одбору у року од три дана од дана
проглашења ученика генерације.
12. Јавно и званично проглашење ученика генерације организује се на крају школске
године. Ученику се доделјује ДИПЛОМА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ.
13. Процедура о избору ученика генерације Економске школе „Нада Димић“ је саставни
део Правилника о похваљивању и награђивању ученика Економске школе „Нада
Димић“.

У Земуну, дана 10.5.2018. године

Директор
Татјана Бакоч

