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ПРАВИЛНИК 
О ИЗБОРУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ, СПОРТИСТЕ И СПОРТИСТКИЊЕ  ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

ЧЛАН 1. 
 

Овим правилником утврђују се услови за избор''Ђака генерације''и''Спортисте и спортисткиње  

генерације''. 
 

ЧЛАН 2. 
 

Циљ избора ''ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ'' и ''СПОРТИСТЕ И СПОРТИСТИЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ'' је  
васпитно-образовно деловање на ученике, истицање позитивних примера, подстицање ученика на 
што боље учење, владање и постизање што бољих резултата у наставним и ваннаставним 

активностима ученика основне школе, али и квалитетније, свеобухватније и објективније 
вредновање ученика у избору за ''Ђака генерације'' и ''Спортисте и спортисткиње генерације''. Сем 

поменутог овим правилником се утврђују услови  који омогућавају конкурисање за избор ''ЂАКА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ'' и ''СПОРТИСТЕ И СПОРТИСТИЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ''. 

 

 

ЧЛАН 3. 
 
 

Члан 138., Статута ОШ''22.октобар'' истиче: 
 
Похвала ''Ученик генерације'' додељује се ученику завршног разреда под условом да је од првог до завршног разреда постигао 

одличан општи успех из свих наставних предмета и примерно владање, да се у току школовања истицао у ваннаставним 

активностима, да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, 

отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу друговима, да је у току школовања имао правилан и коректан 

однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима школе, као и према родитељима других ученика.Услови 
овог члана морају бити кумулативно испуњени. Похвала се додељује једном ученику. Ученика генерације проглашава Наставничко 

веће на предлог Одељењског већа. 

 
За ''Ђака генерације'' конкуришу сви ученици осмог разреда који су током школовања имали 

просек 5.00, односно они који су носиоци Вукове дипломе. 
За ''Спортисту генерације и спортисткињу'' конкуришу сви ученици осмог разреда који су током 

школовања постигли запажене резултате кроз школска спортска такмичења од првог до осмог 
разреда.  
Иницијативу за учешће на  конкурсу могу поднети: одељењске старешине, предметни наставници, 

учитељи, директор, педагог, психолог, библиотекар, родитељи и  ученици. 
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ЧЛАН 4. 
 

Комисију  за избор ''Ђака генерације'' и ''Спортисте  и спортисткиње генерације'' формира 

директор (састав комисије: одељењске старешине осмог разреда и библиотекар школе). Комисија  
прикупља податке  на одељењскм већу и кроз информативне разговоре о ученицима и информише 

ученике који су ушли у ужи избор да доставе на увид школи потребну документацију на основу које 
ће се извршити бодовање (достављену документацију чланови комисије пописују и копирају). Ђаци 
достављају школи све награде, похвале, дипломе, медаље... које су освојили током школовања 

независно да ли су се школовали само у једној или више школа. Потпуно равноправно у избору за  
''ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ''  учествују сви ученици осмог разреда, носиоци Вукове дипломе, а за   

''СПОРТИСТУ И СПОРТИСТКИЊУ ГЕНЕРАЦИЈЕ'' учествују сви ученици (дечаци и 
девојчице) осмог разреда без обзира на успех постигнут током школовања. 

 

ЧЛАН 5. 
 

Комисија по прикупљеним подацима извршиће бодовање за сваки ниво оствареног резултата на 
такмичењима, поштујући пропозиције сваког такмичења како би утврдила  чињенично стање и 
извршила рангирање ученика на листама ''Ђака генерације''и ''Спортисте и спортисткиње 

генерације''. У случају да за остварени успех на неком такмичењу Комисија није  у могућности да 
користи  доле наведену бодовну листу, Комисија утврђује бодове на основу заједничког става. 

Рангирање за ''Ђака генерације''  врши  се уз помоћ доле наведене бодовне листе за сва 
такмичења од првог до осмог разреда: 

 

 

БОДОВНА ЛИСТА 

 

ПРВО 

МЕСТО 

 

ДРУГО 

МЕСТО 

 

ТРЕЋЕ 

МЕСТО 

ПОЗИВ НА ТАКМИЧЕЊЕ 

ВИШЕГ НИВОА 

Оптинско такмичење 15 10 5 2 

Градско такмичење 20 15 10 4 

Окружно такмичење 20 15 10 4 

Међуокружно такмичење 25 20 15 6 

Републичко такмичење 30 25 20 18 

Освојено четврто,пето, ... десето место на републичком такмичењу -бодовати са 18 бодова 

Међународно такмичење 50 45 30 / 

Освојено четврто,пето, ... десето место на међународном такмичењу-бодовати са 30 бодова 

Такмичења у организацији  

Пријатељи деце Сурчина 

3 2 1 0,5 

Читалачка значка  3 2 1 0,5 

Конкурси  3 2 1 0,5 

Пројекти 3 2 1 0,5 

Смотре 3 2 1 0,5 

Посебне дипломе које ученици добијају из наставних 

предмета на крају основног образовања и васпитања  од 

стране предметних наставника који су им предавали у осмом 

разреду односно на крају другог циклуса основног 

образовања и васпитања 

 

1 

Посебне дипломе које ученици добијају из наставних 

предмета (српски језик, математика, музичка култура, 

ликовна култура, физичко васпитање и енглески језик) на 

крају првог циклуса основног образовања и васпитања од 

стране учитеља и наставника енглеског језика 

 

1 



 
Рангирање за ''Спортисту  и спортисткињу генерације'' врши се бодовањем свих постигнутих 

резултата од првог до осмог разреда  из спортских такмичења која су предвиђена кроз Календар 
такмичења Министарства просвете, али и која су се организовала од стране других институција. У 

случају да за остварени успех на неком такмичењу нисте у могућности да користите бодовну листу 
комисија утврђује бодове на основу заједничког става. Посебно се рангирају дечаци, а посебно 
девојчице. Ради лакшег бодовања  наводимо бодовну листу: 

 

 

БОДОВНА ЛИСТА 

ПРВО 

МЕСТО 

ДРУГО 

МЕСТО 

ТРЕЋЕ 

МЕСТО 

ПОЗИВ НА ТАКМИЧЕЊЕ 

ВИШЕГ НИВОА 

Оптинско такмичење 15 10 5 2 

Градско такмичење 20 15 10 4 

Окружно такмичење 20 15 10 4 

Међуокружно 

такмичење 

25 20 15 6 

Републичко такмичење 30 25 20 18 

Освојено четврто,пето, ... десето место на републичком такмичењу -бодовати са 18 бодова 

Међународно 

такмичење 

50 45 30 / 

Освојено четврто,пето, ... десето место на међународном такмичењу-бодовати са 30 бодова 

Такмичења у 

организацији других 

институција (''Крос 

РТСа'',''Бициклијада''... 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0,5 

Напомена: у бодовну листу улазе  појединачна и екипна такмичења, као и 

посебне дипломе из физичког васпитања за крај првог и другог циклуса 

основног образовања и васпитања које додељују учитељи и предметни 

наставник из физичког васпитања 

 

1 бод  по 

посебној 

дипломи 

 
За  избор ''Спортисте и спортисткиње генерације'' узети у обзир  и све резултате које су ученици 

постигли ван школе бавећи се спортским активностима у својим клубовима. За бодовање 
примењивати доле наведену бодовну листу. 
 

 

БОДОВНА ЛИСТА 

ПРВО 

МЕСТО 

ДРУГО 

МЕСТО 

ТРЕЋЕ 

МЕСТО 

ПОЗИВ НА 

ТАКМИЧЕЊЕ ВИШЕГ 

НИВОА 

Оптинско такмичење 5 4 3 2 

Градско такмичење 6 5 4 3 

Окружно такмичење 7 6 5 4 

Међуокружно такмичење 8 7 6 5 

Републичко такмичење 10 9 8 7 

Освојено четврто,пето, ... десето место на републичком такмичењу -бодовати са 7 бодава 

Међународно такмичење 20 15 12 / 

Освојено четврто,пето, ... десето место на међународном такмичењу-бодовати са  12 бодава 

 
За бодовање је  неопходно поштовати пропозиције сваког такмичења и на основу њих извршити 

рангирање  ученика. 
 
 

 
 



 

ЧЛАН 6. 
 
Комисија сем бодовања постигнутих успеха ученика за категорију  ''Спортиста и спортисткиња 

генерације'' узима у обзир и владање: 
Ако је ученик током школовања из владања  имао на крају школске године оцену врло добар (4), 

односно укор одељењског старешине, скор му се умањују за 5 бодова. 
Ако је ученик током школовања из владања имао на крају школске године оцену  добар (3) , 
односно укор Одељењског већа, скор му се умањују за 10 бодова. 

Ако је ученик током школовања  из владања имао на крају школске године оцену  довољан (2), 
односно укор директора школе или недовољан (1), односно укор Наставничког већа  он ће бити 

дисквалификован. 

Посебно се бодују дечаци, а посебно девојчице за ову категорију. 
 

ЧЛАН 7. 
 

Комисија по прикупљеним подацима врши рангирање ученика за обе категорије : ''Ђака 

генерације'' и ''Спортисте и спортисткиње генерације'', односно израђује бодовне листе. 
 

ЧЛАН 8. 
 

Комисија спроводи анкету у свим одељењима осмог разреда како би утврдила ко по мишљењу 
ученика треба да понесе титулу ''ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ'' и ''СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ'' као 

и титулу ''СПОРТИСТКИЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ''.На једном анкетном листићу треба да се нађу 
имена свих ученика који су конкурисали за'' Ђака генерације'', на другом анкетном листићу 
налазиће се сви ученици који су конкурисали за ''Спортисту генерације'' и све ученице које су 

конкурисале за ''Спортисткињу генерације''. Сваки ученик осмог разреда  увидом у анкетни листић 
изабраће ученика који  по његовом мишљењу треба да понесе титулу: ''Ђак генерације'', ''Спортиста 

генерације '' и ''Спортисткиња генерације''.  
Неоходно је анкетирати 50% +1 ученика завршног разреда. 
По обрађеним подацима  формира  се ранг листа од стране комисије за све категорије (Ђака 

генерације и Спортисте и спортисткиње генерације). 
Анкета за избор ''Ђака генерације'' дата у прилогу Правилника. 

Анкета за избор ''Спортисте и спортисткиње генерације'' дата у прилогу Правилника. 

 

ЧЛАН 9. 
 

Комисија спроводи анкету за све наставнике који су предавали ученицима у завршном разреду,  

како би утврдила ко по мишљењу наставника   треба да понесе титулу ''ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ'', 

''СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ'' и '' ''СПОРТИСТКИЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ'' .На једном анкетном 
листићу треба да се нађу имена свих ученика који су конкурисали за'' Ђака генерације'',  а на 

другом анкетном листићу налазиће  се имена ученика и ученица који су конкурисали за ''Спортисту 
и спортисткињу генерације''. Сваки наставник увидом у анкетни листић изабраће ученика који  по 

његовом мишљењу треба да понесе титулу: ''Ђак генерације'', ''Спортиста генерације '' и 
''Спортисткиња генерације''.  
Ако постоји могућност анкетирати све наставнике који су предавали ученицима у завршном 

разреду.  
По обрађеним подацима формира  се ранг листа од стране Комисије за све  категорије (Ђака 

генерације и Спортисте и спортисткиње  генерације). 
Анкета за избор ''Ђака генерације'' дата у прилогу Правилника. 

Анкета за избор ''Спортисте и спортисткиње генерације'' дата у прилогу Правилника 



 

ЧЛАН 10. 
 

Комисија  на седници Наставничког већа саопштава члановима већа резултате извршеног рангирања  

ученика за све категорије:  ''Ђак генерације'' и ''Спортиста и спортисткиња  генерације'' и то: 
 

1. Ранг листе ученика  за све категорије, добијена бодовањем постигнутих резултата на 

такмичењима 

2. Ранг листе ученика  за све категорије, добијена анкетирањем ученика 

3. Ранг листе ученика  за све категорије, добијена анкетирањем наставника 

4. Збирне ранг листе за све категорије избора ''Ђака генерације'' и ''Спортисте и спортисткиње 

генерације''  

 

Наставничко веће већином гласова доноси коначну одлуку узимајући у обзир и  мишљење Комисије и 

именује   ''Ђака генерације'', ''Спортисту генерације''и ''Спортисткињу генерације''. 

 

   ЧЛАН 11. 
 

Рок за прикупљање података предвиђених овим Правилником је до дана када ће се реализовати 

седница Одељењског већа за крај текуће наставне школске године. 
Комисија на  седници Наставничког већа  која се организује на крају школске  године за ученике 

осмог разреда подноси извештај са свим  прикупљеним подацима који се траже овим Правилником, а 
неопходни су за објективан избор ''Ђака генерације'' и ''Спортисте и спортистиње генерације''. 
 

Јун 2012. 
Правилник израдиле: 

Ирена Мучибабић, педагог 
Тања Чубрило Јовановић, наставник историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СПИСАК ТАКМИЧЕЊА КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈУ 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

 

НАПОМЕНА: 
 

Због лакшег бодовања доле су  наведена  за сада  сва позната такмичења која се организују под 
покровитељством Министарства просвете и науке, општинских организација, локалних институција... 

Наравно треба бодовати сваки релевантни успех појединца. У случају да за остварени успех на неком 
такмичењу Комисија није у  могућности да користи бодовну листу, комисија утврђује бодове на основу 

заједничког става. 
За бодовање је  неопходно поштовати пропозиције сваког такмичења и на основу њих извршити 

рангирање  ученика за све категорије ''Ђака генерације'' и ''Спортисте  и спортисткиње  

генерације''. 
Неопходно је у следећим наставним предметима  посебно бодовати : 

☼ Све  категорије у оквиру физичког васпитања  као и пролећни крос''Кроз Србију'' , Бициклијаду, 
Маратон... 

☼ У оквиру наставног предмета техничко и информатичко образовање бодовати све категорије из 

којих се буду такмичили ученици. 
 

ТАКМИЧЕЊА  КОЈА ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/ 

СМОТРЕ 
НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА 

1.  СРПСКИ ЈЕЗИК 

Такмичење у знању српског језика и језичке културе 

 

школски 
општински 

окружни/ градски 

републички 

Смотра ученика рецитатора Србије „Песниче народа мог” 

школски 

општински 

окружни/ градски 

републички 

Такмичење литерарних дружина и секција републички 

Дани ћирилице републички 

Такмичење лингвистичких секција 
школски 

републички 

2.  СТРАНИ ЈЕЗИК 

Такмичење у знању страних језика: 

а) енглески б)  руски 
в) немачки г) француски 

д) италијански ђ) шпански 

школски 

општински 

окружни/градски 

републички 

3.  ИСТОРИЈА Такмичење у познавању опште и националне историје 

школски 

општински 

окружни/градски 
републички 

4.  ГЕОГРАФИЈА Такмичење у познавању опште и националне географије 

општински 

окружни/градски 

републички 

5.  МАТЕМАТИКА 
Државно такмичење ученика основних школа из математике 

школски 

општински 

окружни/градски 

републички 

„Математички турнир”-Математичка олимпијада ОШ РСрбије  републички 

6.  
 РАЧУНАРСТВО И 
ИНФОРМАТИКА 

Државно такмичење ученика основних школа из рачунарства 

општински 

окружни/градски 

републички 

7.  ФИЗИКА Такмичење из физике 

школски 

општински 

окружни/градски 

републички 

8.  ХЕМИЈА Такмичење из хемије 
школски 

општински 



окружни/градски 

републички 

9.  БИОЛОГИЈА Такмичење из биологије 
општински 
окружни/градски 

републички 

10.  
ТЕХНИЧКО И 
ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Такмичење из техничког и информатичког образовања  

школски 

општински 

окружни/градски 

републички 

„Шта знаш о саобраћају”  

школски 

општински 

окружни/градски 

републички 

Европско такмичење у познавању саобраћаја међународни 

11.  ЛИКОВНА КУЛ. Смотра ликовног стваралаштва републички 

12.  
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Смотра хорова и оркестара 
окружни/градски/међуокружни 

републички 

Такмичење младих музичара-''Петар Коњовић'' међународни 

Републичко такмичење ученика муз. и балетских ш. Србије републички 

Такмичење ученика музичких школа -дисциплине:  

1.клавир, 3.сви дувачки инструменти, 3.камерна музика 
међународни 

XVI Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца 

композитори” 

школски 

окружни/међуокружни 

републички 

Распевано пролеће Србије 
окружни/међуокружни 

републички 

13.  
ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Такмичење ученика основних школа у појединим спортским 

гранама:1) стони тенис 2) пливање3) стрељаштво 4) одбојка 

5) мали фудбал 6) рукомет 7) спортска гимнастика 8)кошарка 

9) атлетика 10) мале олимппијске игре 

1) школски 

2) општински 
3) окружни 
4) међуокружни 
5) републички 

Пролећни крос „Кроз Србију” републички 

14.  

СМОТРА 

ученичких задруга 

Србије 

Смотра ученичких задруга школа за основно и средње 

образовање деце са посебним потребама 

републички 

Републичко такмичење младих задругара орача ученика  ОШ републички 

Ррепубличко такмичење ученичких задруга Р Србије републички 

15.  

ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ, 
ФЕСТИВАЛИ, 
САБОРИ, СМОТРЕ 

Фестивал луткарства основних школа –ФЛУОШ  

школски 

регионални 

републички 

међународни 

ТАКМИЧЕЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ СУРЧИНА 

16. НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ 

17. „ЗЛАТНА СИРЕНА“ 

18. РЕЦИТАТОРИ 

19. ДЕЧЈЕ ВАСКРШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ – ликовно стваралаштво 

20. МАЛИ ПЈЕР-ликовно ставралаштво 

21.ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ 

22. ДЕЧЈА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 

ТАКМИЧЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ БИБЛИОТЕКАРА 

23. ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 

ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ  ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 

24. КОНКУРСИ 

25. ПРОЈЕКТИ 

 

Јун 2012.                                                                                                     Правилник израдиле: 
Ирена Мучибабић, педагог 

Тања Чубрило Јовановић, наставник историје 

 
 

 
 
 

 



 
 

УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА ПО КОРАЦИМА: 
 

☼ Правилник са допунама  усвојен  на седници Одељењског већа  30.04.2012.       (Усвојене 
допуне: смањене оцене из владања носе негативне бодове, при бодовању узети у обзир и 

екипна такмичења ученика, учитељи на крају првог циклиса да додељују посебне дипломе из 
наставних предмета) 

☼ Правилник усвојен без сугестија на седници ученичког парламента 03.05.2012. 

☼ Правилник са допунама  усвојен  на седници Наставничког већа 15.05.2012.                    

Због објективнијег бодовања неопходно узети и мишљење наставника који су предавали у 

завршном разреду кроз исту анкету која се примењује на ученицима за избор обе категорије 
ученика.  
Збирне ранг листе за обе категорије (такмичења и владање +  ранг листа добијена анкетирањем 

ученика  +   ранг листа добијена анкетирањем наставника)  израђује комисија која их 
презентује Наставничком већу. 

У случају да правилник у неком свом сегменту се покаже као нефункционалан током наредне 
школске године радиће се на допунама поменутог.)   

☼ На седници Школског одбора 31.05.2012. утврдили смо да је неопходно обавестити и 

информисати Савет родитеља пре него се правилник усвоји од надлежног органа. Ћланови 
Школског одбора били су задовољни израђеним Правилником, али и чињеницом да че мо 

пратити како се правилник примењује и у случају да се неки део Правилника покаже као лош 
мељњаћемо га уз консутовање Школског одбора. 

☼ На седници Наставничког већа 11.06.2012. Допуна: утврдили смо да бодовна листа мора да 

се мења јер смо мало бодова ставили за званична такмичења Министрства просвете, утврдили 
смо да анкетирање ученика и наставника је једноставније ако сви изаберу по једног ученика у 
свакој категорији , па смо на тај начин и бодовали ученике. 

 

15.06.2012. 

Ирена Мучибабић, педагог школе 

 

 


