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На основу члана 57.ст.1.тачка1. Закона о основама система образовања и васпитања
(Сл.гласник РС бр.72/09) и чл.99. Статута ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници, школски
одбор на седници одржаној 13.6.2011.год. донео је

ПРАВИЛНИК О
ИЗБОРУ СПОРТИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 1.
У ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници (у даљем тексту: школа) на крају другог
полугодишта сваке школске године додељује се посебна похвала "Спортиста генерације".
Похвала се додељује ученику осмог разреда који се у својој генерацији највише
истакао у спортским активностима.
Члан 2.
Ученик који је кандидат за спортисту генерације мора имати:
-одличан успех из предмета физичко васпитање на крају сваке школске године од 5.до
8.разреда,
-примерно владање на крају сваке школске године од 5.-8.разреда и
-не може имати изречену ниједну васпитну нити васпитно-дисциплинску меру за учињену
повреду обавезе ученика на крају школске године од 1.-8.разреда.
Члан 3.
Кандидату за спортисту генерације припадају бодови по основу:
-успеха на организованим такмичењима,
-успеха на такмичењима, првенствима, куповима и сл. у оквиру спортских клубова и
-ангажовања у секцијама.
Члан 4.
1. За успех на општинском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место - 5 бодова,
- за освојено друго место - 4 бода,
- за освојено треће место - 3 бода.
2. За успех на градском такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место - 10 бодова,
- за освојено друго место - 8 бодова,

- за освојено треће место - 6 бодова
- за учешће на градском такмичењу – 4 бода.
3. За успех на међурегионалном такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место - 15 бодова,
- за освојено друго место - 13 бодова,
- за освојено треће место - 10 бодова
- за учешће на међурегионалном такмичењу – 8 бодова.
4.За успех на републичком такмичењу ученику припада:
- за освојено прво место – 20 бодова;
- за освојено друго место – 15 бодова;
- за освојено треће место – 13 бидива;
- за учешће на републичком такмичењу: 10 бодова.
Члан 5.
Ученицима који су постигли успех на такмичењима, првенствима, куповима и сл.
под покровитељством спортских клубова припада:
-За освојено прво, друго или треће место на градском такмичењу ученику припада 2
бода;
- За освојено прво, друго или треће место на републичком такмичењу ученику
припада 4 бода.
Успех ученика на наведеним такмичењима доказује се одговарајућим дипломама,
признањима, плакетама и сл.
Члан 6.
Кандидату за спортисту генерације припадају бодови и по основу:
- ангажовања у раду школских секција:
- за сваку секцију у оквиру које је био ангажован ученику припада - 0,5 бодова
Члан 7.
Кандидате за спортисту генерације предлаже Актив наставника физичког
васпитања.
Одељењски старешина предложеног кандидата дужан је да директору школе
поднесе у писаном облику податке о успеху и владању ученика са приложеним копијама
диплома, признања и сл. на основу којих се кандидату додељују бодови из чл.4. и 5. овог
Правилника.
Бодови из чл.6. овог Правилника додељују се кандидату за спортисту генерације на
основу школске евиденције и документације.
Податке и доказе из ст.2.овог члана одељењски старешина подноси пре дана
одржавања седнице Наставничког већа на којој се доноси одлука о избору спортисте
генерације.
Члан 8.
У случају да два или више ученика имају исти број бодова о похвали „Спортиста
генерације“ одлучиће Наставничко веће гласањем.

Наставничко веће одлуку доноси већином гласова од половине укупног броја
чланова и та одлука је коначна.
Одлука Наставничког већа о избору за „Спортисту генерације“ уписује се у ђачку
књижицу ученика.
Члан 9.
Спортиста генерације награђује се спортском опремом (дрес, лопта, мајица исл.).
Спортиста генерације може добити и награду у облику другог примереног поклона,
у складу са могућностима школе и донатора или спонзора.

II
Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана доношења и истицања на
огласној табли школе.
Правилник донет дана 13.6.2011.год.
Председник школског одбора,
___________________________
Радован Радојковић

ОШ „Бранко Радичевић“ Батајница
КАНДИДАТ ЗА СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ шк.2010/11.год.
Име и презиме ученика
Разред и одељење
одличан успех из
физичког васпитања на
крају сваке школске
године (5.-8.разреда)
Примерно владање од
1.-8.разреда и ниједна
васпитна или васпитнодисципл.мера
Успех на такмичењима
Општина 1.(5) 2.(4)
3.(3)
Град 1.(10) 2.(8) 3.(6)
учешће 4
Међурегија 1.(15) 2.(13)
3.(10) учешће 8
Република 1.(20) 2.(15)
3.(13) учешће 10
Успех на клупским
такм.
Град (1.,2.,3.)-2
Реп. (1.,2.,3.) -4
Секције (0,5 за сваку)

Бр.бод.

УКУПНО БОДОВА:
Мишљење Одељењског већа:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ОШ „Бранко Радичевић“ Батајница
КАНДИДАТ ЗА СПОРТИСТУ ГЕНЕРАЦИЈЕ шк.2014/15.год.
Име и презиме ученика
Разред и одељење
одличан успех из физичког
васпитања на крају сваке
школске године (5.8.разреда)
Примерно владање од 1.8.разреда и ниједна васпитна
или васпитно-дисципл.мера
Успех на такмичењима
Општина 1.(5) 2.(4) 3.(3)
Град 1.(10) 2.(8) 3.(6)
учешће 4
Међурегија 1.(15) 2.(13)
3.(10) учешће 8
Република 1.(20) 2.(15)
3.(13) учешће 10
Успех на клупским такм.
Град (1.,2.,3.)-2
Реп. (1.,2.,3.) -4
Секције (0,5 за сваку)

Бр.бод.

УКУПНО БОДОВА:
Мишљење Одељењског већа:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Одељењски старешина:

