На основу члана 119. ст. 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС", бр.88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20) и члана 66. ст. 2 Закона о
основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр.55/2013, 101/2017, 27/2018 и
10/2019), Школски одбор Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' Београд, на седници
одржаној дана 25.02.2021. године, једногласно доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА
ГЕНЕРАЦИЈЕ у Музичкој школи ''Јосиф Маринковић'' Београд
Члан 1.
Овај Правилник уређује услове, критеријуме и поступак за избор ученика генерације на
крају сваке школске године у Музичкој школи ''Јосиф Маринковић'' из Београда и то:
ученика генерације за основну музичку школу;
ученика генерације за средњу музичку школу.
Члан 2.
На крају сваке школске године, Школа додељује посебно признање – награду: ''Ученик
генерације''. Признање може бити додељено једном ученику завршног разреда основне
музичке школе и једном ученику завршног разреда средње музичке школе, који су се у
својој генерацији највише истакли у учењу, школским и ваншколским постигнућима, и
владању.
Члан 3.
Признање ''Ученик генерације'' Школа додељује ученику основне музичке школе који
испуњава следеће услове:
1.
најмање три године је ученик основне МШ ''Јосиф Маринковић'' у шестогодишњем
школовању, односно најмање две године у четворогодишњем школовању или најмање
једну годину у двогодишњем школовању;
2.
постигао је општи успех одличан (4,50), просечну оцену из главног предмета
одличан (5,00) и примерно владање од првог до завршног разреда;
3.
постигао је успех на такмичењима у земљи и иностранству која су рангирана на
основу Стандарда за рангирање музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству
из области музичке и балетске уметности Заједнице музичких и балетских школа Србије
које је подржало Министартво омладине и спорта;
4.
истицао се у школским и ваншколским активностима;

5.
имао је правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и
другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика;
6.
није понављао разред током школовања.
Члан 4.
Признање „Ученик генерације“ додељује се ученику средње музичке школе који испуњава
следеће услове:
1.
најмање две године је ученик средње МШ ''Јосиф Маринковић'';
2.
постигао је општи успех одличан (4,50), просечну оцену из главног предмета
одличан (5,00) и примерно владање од првог до завршног разреда;
3.
постигао је успех на такмичењима у земљи и иностранству која су рангирана на
основу Стандарда за рангирање музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству
из области музичке и балетске уметности Заједнице музичких и балетских школа Србије
које је подржало Министартво омладине и спорта;
4.
истицао се у школским и ваншколским активностима;
5.
имао је правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и
другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика;
6.
није понављао разред током школовања.
Члан 5.
Примерно владање кандидат за доделу признања ''Ученик генерације'' мора имати и после
закључивања оцене из владања, најмање до доношења одлуке о додели признања.

Члан 6.
Сваки кандидат за ученика генерације биће бодован и рангиран по основу:
општег успеха и владања (минимум 20 бодова);
успеха на такмичењима у земљи и иностранству која су рангирана на основу
Стандарда за рангирање музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству из
области музичке и балетске уметности Заједнице музичких и балетских школа Србије и
подржало Министартво омладине и спорта (минимум 20 бодова);
учешћа у школским и ваншколским активностима (минимум 20 бодова).
Члан 7.
Неопходна просечна оцена током школовања на завршетку сваког разреда је одличан
(4,50), односно, 20 бодова. Обавезна је просечна оцена одличан (5,00) из главног предмета

у свим разредима, као и премерно владање. Вредновање просечне оцене комисија бодује
на следећи начин:
- за сваки завршени разред са просечном оценом 5,00 ученик добија 10 бодова;
- за сваки завршени разред са минималном просечном оценом од 4,76 до 4,99 ученик
добија 7 бодова;
- за сваки завршени разред са минималном просечном оценом од 4,50 до 4,75 ученик
добија 5 бодова.
Члан 8.
Вредновање награда на такмичењима комисија бодује на следећи начин:
- Лауреат такмичења првог ранга – 60 бодова
- 1. награда на такмичењу првог ранга – 50 бодова
- 2. награда на такмичењу првог ранга – 45 бодова
- 3. награда на такмичењу првог ранга – 40 бодова
- Лауреат такмичења другог ранга – 50 бодова
- 1. награда на такмичењу другог ранга – 40 бодова
- 2. награда на такмичењу другог ранга – 35 бодова
- 3. награда на такмичењу другог ранга – 30 бодова
- Лауреат Републичког такмичења – 40 бодова
- 1. награда на Републичком такмичењу – 30 бодова
- 2. награда на Републичком такмичењу – 25 бодова
- 3. награда на Републичком такмичењу – 20 бодова
Члан 9.
Школске и ваншколске активности комисија наставничког већа бодује на следећи начин:
- наступи на концертима који се одржавају поводом Дана школе – 10 бодова;
- солистички концерт у трајању реситала или дуже – 15 бодова;
- наступи на концертима у организацији стручних већа: 5 бодова;
- учешће у раду хуманитарних организација – 10 бодова;
- освојене награде на спортским такмичењима – 10 бодова;
- учешће у раду ученичког парламента – 10 бодова;
- учешће у раду одељенске заједнице – 5 бодова;
- промоција школе у средствима јавног информисања и на различитим дигиталним
платформама - 10 бодова;
- редован ученик и у другој образовној установи (гимназији, средњој уметнишкој или
стручној школи – 20 бодова.

Члан 10.
Предлог за избор ученика генерације даје предметни наставник, одељенски старешина
ученика, руководилац стручног већа или надлежно одељењско веће најкасније на седници
Одељенског већа на којој се утврђују успех и владање ученика на крају наставне године.
Предлог се подноси у писменом облику, најкасније пет дана пре седнице Наставничког
већа на којој се одлучује о избору ученика генерације. Уз предлог је неопходно навођење
података о успеху и владању ученика, успесима на такмичењима и учешћу у школским и
ваншколским активностима.
Члан 11.
Предлог се подноси директору, одмах после седнице Одељенског већа на којој су
утврђени успех и владање ученика на крају наставне године.
По истицању рока за достављање предлога, директор именује трочлану комисију из
редова колектива, односно Наставничког већа. У састав комисије не може ући наставник
који предаје или је предавао неком од предложених кандидата, нити наставник код којег
постоје разлози који доводе у сумњу његову непристрасност приликом бодовања.

Члан 12.
Задатак комисије је да провери податке о успеху и владању ученика, да на основу тако
проверених података сваком кандидату утврди бодове по утврђеним критеријумима, и да
на основу укупног броја бодова сачини ранг листу и кандидата с највишим бројем бодова
предложи Наставничком већу за доделу признања ''Ученик генерције''.
У случају да највећи број бодова имају два или више ученика, комисија ће Наставничком
већу предложити све кандидате са највећим бројем бодова.

Члан 13.
Наставничко веће доноси одлуку о додели признања ''Ученик генерације''.
Уколико је предложен један кандидат, Наставничко веће одлуку доноси јавним гласањем
већином гласова ''за'' од укупног броја чланова, у складу са чланом 26. Пословника о раду
Наставничког већа. Одлука донета гласањем је коначна.

Уколико је предложено више кандидата, Наставничко веће одлуку доноси тајним
гласањем и та одлука је коначна.
Члан 14.
Ученик генерације добија одговарајућу диплому.
Члан 15.
За све оно што није регулисано одредбама овог Правилника примењиваће се одредбе
Закона и Статута школе.
Члан 16.
Тумачење одредаба овог Правилника даје Школски одбор.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора
M.П.
Марко Боберић

Правилник је заведен под дел. бр. 1295-2 од 25.02.2021. године, објављен је на
огласној табли Школе дана 25.02.2021. године, а ступио је на снагу дана 05.03.2021.
године.

Тијана Аксентијевић, секретар школе

