На основу чл. 45. Закона о средњем образовању и васпитању ( Службени
гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017) и на основу члана 68. став 1. тачка 1. Статута
Фармацеутско – физиотерапеутске школе (даље: Статут) Школски одбор
Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду на седници одржаној у
проширеном сазиву дана 04.04.2018. године једногласно је донео :
ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ФАРМАЦЕУТСКОФИЗИОТЕРАПЕУТСКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин избора ученика генерације
Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду (у даљем тексту школа).
ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 2.
За ученика генерације бира се онај ученик који у току школовања постигне најбоље
резултате из учења и свих других наставних и ваннаставних активности током
школовања у датој школи.
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, која су прописана календаром који доноси министар ,освајање
награда на појединим такмичењима, затим учешће и освајање награда на разним
конкурсима ликовног, музичког, језичког и техничког стваралаштва, те разним
спортским активностима .
Члан 3.
Иницијативу за избор ученика генерације може покренути:
 Одељењски старешина;
 Ученички парламент;
 Одељењско веће;
 Стручно веће ;
 Наставничко веће;
 Директор школе.
Члан 4.
За ученика генерације може да буде изабран онај кандидат који испуњава следеће
услове:
1. да је у току школовања имао одличан успех у свим разредима;
2. да је у току школовања имао примерно владање;

3. да се у току школовања истицао у наставним и ваннаставним активностима.
Члан 5.
Одлуку о избору ученика генерације доноси Наставничко веће на предлог Комисије
за избор ученика генерације (даље: комисија).
Комисију на почетку сваке школске године именује директор.
Комисију чине представници:
1. Наставничког већа, 4 члана;
2. Савета родитеља, 1 члан;
3. Ученичког парламента, 1 члан;
4. Школског одбора, 1 члан.
Комисију представља председник, а у његовом одсуству заменик председника.
Чланови комисије не могу бити одељенске старешине завршног трећег и
oдељенске старешине четвртог разреда и родитељ чије је дете кандидат за
ученика генерације.
Чланове комисије предлаже и бира, испред Наставничког већа, исти орган .
Чланове комисије предлаже и бира, испред Савета родитеља исти орган .
Чланове комисије предлаже и бира, испред Школског одбора исти орган .
Чланове комисије предлаже и бира, испред Ученичког парламента исти
парламент.
Чланови комисије бирају се јавним гласањем .
Директор школе сазива први конститутивни састанак комисије коме присуствују
сви чланови, односно већина од укупног броја чланова комисије.
Председника комисије
бирају чланови комисије јавним гласањем.
Председник је изабран ако добије већину гласова укупног броја чланова
комисије. Заменика председника комисије бира комисија јавним гласањем
на предлог било ког члана комисије.
Комисију представља председник, а у његовом одсуству заменик.
Следеће састанке сазива председник комисије. У случају спречености председника
комисије састанак ће сазвати заменик председника комисије.
Члан 6.
Комисија утврђује појединачни број бодова за сваког кандидата за ученика
генерације, према критеријумима и елементима који се вреднују при
рангирању кандидата за ученика генерације, а који су утврђени овим
Правилником.
На састанку комисије води се записник који потписују председник комисије
и лице које води записник.
Члан 7.

Након завршеног бодовања прелиминарна ранг листа истиче се на огласној табли
школе и одређује се време кад се може извршити увид у бодовање кандидата и
рок за подношење жалби комисији .
Увид у бодовање кандидата је истог дана када и истицање прелиминарне ранг
листе .
Жалба комисији подноси се у року од 2 дана од дана истицања ранг листе.
Жалбу може поднети пунолетни кандидат или родитељ или други законски
заступник уколико је кандидат малолетан .
Након тога заказује се састанак комисије на којем се разматрају жалбе и доноси
коначна ранг листа која се доставља Наставничком већу на одлучивање .
Приговор на одлуку Наставничког већа, незадовољан кандидат(родитељ-други
законски заступник) подноси директору школе у року од 3 дана од дана доношења
одлуке .
Одлука директора школе је коначна.
Члан 8.
Проглашење ученика генерације се врши на посебној свечаности коју организује
школа.
МЕРИЛА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
1. УСПЕХ
Члан 9.
Сваком кандидату припада:
 За одличан успех (1 - 4 разреда) са врло добром оценом из неке васпитнообразовне области по .....................................5 бодова (4x5);
 За одличан успех (1-4 разреда) са одличном оценом из свих васпитнообразовних области по ................................10 бодова (4x10);
Кандидату са врлодобрим општим успехом не припадају бодови по основу успеха .



Носиоцу посебних диплома, за сваку диплому .....................10 бодова;
Носиоцу дипломе ,,Вук Караџић,,
........................100 бодова.
2. ТАКМИЧАРСКИ РЕЗУЛТАТИ
Члан 10.

Такмичарски резултати ученика вреднују се за период од 1-4 разреда.
Кандидату за ученика генерације припада за освојено 1. место:
 На школском такмичењу ..........................................................10 бодова;






На општинском такмичењу ......................................................20 бодова;
На окружном (међуокружном)
такмичењу..................................................................................30 бодова;
На републичком такмичењу ....................................................50 бодова;
На међународном / светском нивоу.......................................100 бодова;

За освојено 2. место, кандидату за ученика генерације припада:
 На школском такмичењу ............................................................8 бодова;
 На општинском такмичењу ..................................................... 15 бодова;
 На окружном (међуокружном) такмичењу ...........................25 бодова;
 На републичком такмичењу ....................................................40 бодова;
 На међународном / светском нивоу ......................................60 бодова;
За освојено 3. место, кандидату за ученика генерације припада:
 На школском такмичењу ...........................................................5 бодова;
 На општинском такмичењу ......................................................10 бодова;
 На окружном (међуокружном) такмичењу ..............................20 бодова;
 На републичком такмичењу ....................................................30 бодова;
 На међународном / светском нивоу .....................................50 бодова
Кандидату за ученика генерације припада за учешће:
 На школском такмичењу ............................................................. 2 бода;
 На општинском такмичењу........................................................ 5 бодова;
 На окружном(међуокружном)
такмичењу..................................................................................10 бодова;
 На републичком такмичењу.....................................................30 бодова;
 На међународном нивоу
.................................................. 50 бодова
Бодови по основу члана 10. стичу се само за резултате такмичења са
предтакмичењима, а не за резултате са наградних конкурса и турнира и других
смотри без предтакмичења.

УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНИМ КОНКУРСИМА И ДРУГИМ СМОТРАМА БЕЗ
ПРЕДТАКМИЧЕЊА
Члан 11.
За освојено 1. место на наградном конкурсу, смотри или другом такмичењу без
предтакмичења, кандидат добија:
 На нивоу школе ........................................................................ 5 бодова;
 На нивоу општине ................................................................. 10 бодова;
 На нивоу округа (међуокруга)..............................................................................
20 бодова;




На нивоу Републике ............................................................... 30 бодова;
На међународном/светском нивоу ........................................50 бодова

За освојено 2. место на наградном конкурсу, смотри или другом такмичењу без
предтакмичења, кандидат добија:
 На нивоу школе .........................................................................4 бода;
 На нивоу општине.......................................................................8 бодова;
 На нивоу округа(међуокруга) .................................................. 15 бодова;
 На нивоу Републике ............................................................. 25 бодова ;
 На међународном/светском нивоу ......................................40 бодова
За освојено 3. место на наградном конкурсу ,смотри или другом такмичењу без
предтакмичења, кандидат добија:
 На нивоу школе ..........................................................................3 бода;
 На нивоу општине ................................................................... 6 бодова;
 На нивоу округа(међуокруга) ................................................. 10 бодова;
 На нивоу Републике .............................................................. 20 бодова;
 На међународном/светском нивоу .......................................30 бодова
За учешће на наградном конкурсу , смотри или другом такмичењу без
предтакмичења, кандидат добија:
 На нивоу школе ..............................................................
2 бода;
 На нивоу општине ...........................................................
4 бода;
 На нивоу округа(међуокруга) ........................................... .
8 бодова;
 На нивоу Републике ........................................................
15 бодова;
 На међународном/светском нивоу ..............................
18 бодова
УЧЕШЋЕ НА ЕКИПНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 12.
Кандидату који је био члан екипе која је освојила 1. место припада:






На школском такмичењу ........................................................ 6 бодова;
На општинском такмичењу ......................................................10 бодова;
На окружном(међуокружном) такмичењу .............................. 15 бодова;
На републичком такмичењу ................................................. 25 бодова;
На међународном/светском такмичењу................................30 бодова

Кандидату који је био члан екипе која је освојила 2. место припада:
 На школском такмичењу .............................................................4 бода;
 На општинском такмичењу ..................................................... 6 бодова;
 На окружном(међуокружном) такмичењу ...............................12 бодова;
 На републичком такмичењу ................................................. 18 бодова;



На међународном/светском такмичењу ..................................23 бода

Кандидату који је био члан екипе која је освојила 3. место припада:
 На школском такмичењу .............................................................2 бода;
 На општинском такмичењу .........................................................4 бода;
 На окружном(међуокружном) такмичењу ................................ 8 бодова;
 На републичком такмичењу .................................................. 14 бодова;
 На међународном/светском такмичењу .................................19 бодова
За учешће на екипним такмичењима, кандидату припада:
 На школском такмичењу .......................................................... 1 бод;
 На општинском такмичењу ........................................................2 бода;
 На окружном(међуокружном) такмичењу
...........................4 бода;
 На републичком такмичењу .................................................... 6 бодова;
 На међународном/светском такмичењу............... ...................8 бодова
Члан 13.
Градско , окружно , међуокружно и регионално такмичење бодује се истим
бројем бодова , осим код оних такмичења где је организатор назначио
међуокруг као виши ниво такмичења у односу на округ где се такмичару
додељује 1 бод више .
Комисија бодује
највиши постигнути ниво за кандидата уз приложени
доказ о освојеном месту или учешћу .
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
Члан 14.
На име јавних наступа у оквиру културно-забавних програма школе а на предлог
одељењске заједнице или одељењског старешине, комисија ће доделити кандидату
5 бодова.
На име радова објављених у ученичком листу,затим у средствима јавног
информисања, затим презентовању школе кроз рад у различитим регистрованим
секцијама, а на предлог одељењске заједице или одељењског старешине, комисија
ће доделити кандидату 4 бода, а на име уређивања ученичког листа 5 бодова .
На предлог одељењске заједнице или одељењског старешине може се доделити
кандидату 5 бодова за учешће у културној , јавној и другој делатности школе ,
као и за презентовање школе на различитим нивоима за случајеве који нису
обухваћени ставом 1. и 2. овог члана.

АКТИВНОСТИ У РАДУ УЧЕНИЧКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 15.

Кандидату који је председник Одељењске заједнице припада
........
..................................................................................................................5.бодова

Кандидату који је председник Ученичког парламента припада
................................................................................................................10 бодова

За учешће у раду истраживачке станице Петница кандидат
добија....................................................................................................20 бодова.

За постигнуте резултате у раду истраживачке станице Петница кандидат
добија...................................................................................40 бодова.
Члан 16.
За резултате који нису обухваћени критеријумима овог Правилника , комисија
може на предлог стручних већа, доделити појединим кандидатима 1-20 бодова у
зависности од нивоа на ком су се ученици ангажовали појединачно или екипно ( на
нивоу школе 3 бода, општине 5 бодова, града/округа 10 бодова, републике 15
бодова, међународни/светски ниво 20 бодова ).
Члан 17.
Награде за ученика генерације могу бити:
1. упућивање ученика на излет ;
2.посета позоришним, биоскопским представама,
манифестацијама и друго;
3. књиге, спортска опрема и слично;
4. изузетно новчане награде .
Члан 18.

концертима,

спортским

Неку од награда из претходног члана додељује школа у складу са својим
могућностима сходно Одлуци директора.
Ученику награду могу додељивати и спонзори и донатори.
Награда из става 2. овог члана обавезно се уручује ученику преко Школе.

Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
Члан 20.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о избору
ученика генерације Фармацеутско – физиотерапеутске школе у Београду од
22.11.2013.
Правилник објављен на огласној табли дана: 04. 04. 2018. године
Правлиник ступио на снагу дана: 12. 04. 2018. године.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
.......................................
Мирјана Стаменковић

