ЧЕК ЛИСТА ЗА БОДОВАЊЕ ЗА ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Име и презиме: __________________________________________
Разред и одељење: ______________
1. Школски успех и владање на крају Вукова диплома 100 бодова
______________________________________________________________________
2. Број посебних диплома (свака диплома по 5 бодова) _______________________
________________________________________________________________________
3. Секције и слободне активности (по секцији у сваком разреду 2 бода; од 1. до 4.
раз. бодују се макс. две секције, а од 5. до 8. раз. бодују се макс. 3 секције)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Успеси на такмичењима
Школско (1. место 3 бода, 2. место 2 бода, 3. место 1 бод, учешће 0,5 бодова)_____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Општинско (1. место 4 бода, 2. место 3 бода, 3. место 2 бода, учешће 1 бод)______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Регионално (1. место 5 бодова, 2. место 4 бода, 3. место 3 бода, учешће 2 бода) ___
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Републичко (1. место 6 бодова, 2. место 5 бодова, 3. место 4 бода, учешће 3 бода)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Савезно (1. место 7 бодова, 2. место 6 бодова, 3. место 5 бодова, учешће 4 бода)
________________________________________________________________________
5. Од ког разреда ученик похађа ОШ“Свети Сава“ Попучке ________

6. Успеси на конкурсима, смотрама, изложбама и сл.
Школско (1. место 3 бода, 2. место 2 бода, 3. место 1 бод, учешће 0,5 бодова)_____
________________________________________________________________________
Општинско (1. место 4 бода, 2. место 3 бода, 3. место 2 бода, учешће 1 бод)______
________________________________________________________________________
Регионално (1. место 5 бодова, 2. место 4 бода, 3. место 3 бода, учешће 2 бода) ___
________________________________________________________________________
Републичко (1. место 6 бодова, 2. место 5 бодова, 3. место 4 бода, учешће 3 бода)
________________________________________________________________________
7. Успеси у спорту (за екипна такмичења кандидату као члану екипе припада 20%
бодова од бодова предвиђених за појединачни пласман)
Школско (1. место 3 бода, 2. место 2 бода, 3. место 1 бод, учешће 0,5 бодова)_____
________________________________________________________________________
Општинско (1. место 4 бода, 2. место 3 бода, 3. место 2 бода, учешће 1 бод)______
________________________________________________________________________
Регионално (1. место 5 бодова, 2. место 4 бода, 3. место 3 бода, учешће 2 бода) ___
________________________________________________________________________
Републичко (1. место 6 бодова, 2. место 5 бодова, 3. место 4 бода, учешће 3 бода)
________________________________________________________________________
Савезно (1. место 7 бодова, 2. место 6 бодова, 3. место 5 бодова, учешће 4 бода)
________________________________________________________________________
8. Разреди у којима је ученик био/ла председник одељенске заједнице (за сваку
годину руковођења ОЗ по 3 бода) __________________________________________
9. Гласови Наставничког већа (ученик са највећим бројем добијених гласова
добија 20 бодова, други по броју гласова 15 бодова, а трећи 10 бодова)___________
УКУПНО БОДОВА:
Датум: ______________________

Чланови комисије:

