ПРАВИЛНИК О ПРОГЛАШЕЊУ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
члан 1.
Овим Правилником о проглашењу ђака генерације ОШ „Стари град“ у
Ужицу(у даљем тексту Правилник) утврђује се критеријум, услови и поступак за
проглашавање ђака генерације, као и органи који учествују у поступку
проглашавања ђака генерације.
члан 2.
Ђака генерације проглашава школски одбор на предлог наставничког већа.
члан 3.
За ђака генерације може се прогласити само један ученик, а изузетно два
ученика.
члан 4.
Ђак генерације проглашава се из реда ученика који су носиоци дипломе
„Вук Караџић“ а уколико има више кандидата за ђака генерације који испуњавају
услове, комисија ће предност дати ученику који је постигао боље резултате на
званичним такмичењима у организацији Министарства просвете, водећи рачуна о
нивоу такмичења (републичко, па окружно) а на основу освојеног места и броја
освојених места, а потом који је постигао боље резултате у осталим ваннаставним
активностима (јавни наступи, наградни конкурси, јавно представљање
и
афирмација школе, хуманитарни рад…)
Ђак генерације проглашава се из реда ученика који су на полугодиштима
старијих разреда у укупном четворогодишњем периоду имали највише једну оцену
за 1 степен нижу од највише оцене.
Оцена из овог става не може бити оцена из владања која мора бити
примерна.
члан 5.
Одељењска већа 8-их разреда предлажу наставничком већу кандидата за
ђака генерације.
Предлоге одељењског већа разматра комисија за избор ђака генерације која
је саветодавни орган наставничког већа.

члан 6.
Комисију чине педагог школе, помоћник директора и руководилац већа 8.
разреда.
Задатак комисије је да од предложених кандидата, наставничком већу
предложи једног ученика за ђака генерације.
Комисија доноси одлуку већином гласова.
члан 7.
Уколико комисија не донесе никакву одлуку, ђака генерације ће предложити
наставничком већу директор школе.
члан 8.
Ученику који је проглашен за ђака генерације као награда додељују се
књиге и диплома Ђ А К А Г Е Н Е Р А Ц И Ј Е.

II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
члан 9.
Аутентично тумачење одредаба овог Правилника, у случају потребе
даје доносилац Правилника.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку као
и за њихово доношење.
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