МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИЋ““
БЕОГРАД, КНЕЗА МИЛОША 1A

Дел. бр. 184
Дана: 09.09.2020. године

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- др. закони, 10/19, 27/18- др. закони и 6/20), члана 66. став 2. Закона о
основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 10/19 и 27/2018 - др.
закон), члана 45. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13,
101/17, 27/18 - др. закон и 6/20), Школски одбор Музичке школе “Станковић” у Београду, на 13. седници
одржаној 09.09.2020. године, једногласно / гласовима __ чланова донео је

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Музичке школе ,,Станковић“ у Београду

Члан 1.
Правилником о избору ученика генерације прописују се начин и поступак избора ученика
генерације завршних разреда у Музичкој школи “Станковић” у Београду (у даљем тексту: Школа).
Члан 2.
Редован ученик завршног разреда основне или средње школе, који је у току школовања постигао
изузетан успех у учењу и владању, такмичењима и учешћима у обавезним ваннаставним активностима,
као и у раду Ученичког парламента и на основу гласова Наставничког већа, бира се за ученика генерације.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Члан 3.
1) успех у учењу и владању (одличан општи успех и примерно владање, без изречених васпитнодисциплинских мера - у свим разредима основне музичке школе);
2) успех на категоризованим такмичењима, из наставних предмета које је ученик изучавао у току
стицања основног музичког образовања и васпитања - Републичког и Међународног нивоа
такмичења - првог, другог и трећег ранга, по Стандардима за рангирање музичкиих и
балетских такмичења у земљи и иностранству из области музичке уметности, објављеним на
званичној интернет презентацији Заједнице музичких и балетских школа Србије;
3) учешће у обавезним ваннаставним активностима – јавни наступи, концерти, наступи у
медијима и сл.;
4) гласови Наставничког већа.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Члан 4.
1) успех у учењу и владању (одличан општи успех и примерно владање, без изречених васпитнодисциплинских мера - у свим разредима средње музичке школе);
2) успех на категоризованим такмичењима, из наставних предмета које је ученик изучавао у току
стицања средњег музичког образовања и васпитања - Републичког и Међународног нивоа
такмичења - првог, другог и трећег ранга, по Стандардима за рангирање музичкиих и
балетских такмичења у земљи и иностранству из области музичке уметности, објављеним на
званичној интернет презентацији Заједнице музичких и балетских школа Србије, као и
такмичењима, из наставних предмета које је ученик изучавао у току стицања средњег
музичког образовања и васпитања, из календара такмичења ученика средњих школа, које
објављује Министарство просвете (само Републички и Међународни ниво такмичења);
3) учешће у обавезним ваннаставним активностима – јавни наступи, концерти, наступи у
медијима и сл.;
4) учешће у раду Ученичког парламента;
5) мишљење Ученичког парламента;
6) гласови Наставничког већа.
ПОСТУПАК ПРЕДЛАГАЊА

Члан 5.
ПИСАНИ ОБРАЗЛОЖЕНИ ПРЕДЛОГ кандидата за избор ученика генерације за основну
музичку школу – може поднети одељењски старешина – старешина класе (наставник главног предметаинструмента), за једног ученика по класи, а предлог се подноси на ОБРАСЦУ број 1, који је саставни
део овог Правилника.
ПИСАНИ ОБРАЗЛОЖЕНИ ПРЕДЛОГ кандидата за избор ученика генерације за средњу
музичку школу – може поднети одељењски старешина за стручну/музичку наставу, највише за два
ученика по одељењу, односно по образовном профилу, а предлог се подноси на ОБРАСЦУ број 2,
који је саставни део овог Правилника.
Одељењски старешина прикупља и подноси доказе, потребне за бодовање кандидата у погледу
успеха у учењу и владању, такмичењима и учешћима у обавезним ваннаставним активностима.
Одељенске старешине предлажу кандидате за ученика генерације након седнице одељењских већа
на којима се утврђује успех ученика на крају завршног разреда.
Предлог са потребним доказима из става 3. овог члана подноси се у Секретаријату Школе.
НАЧИН ВРЕДНОВАЊА

Члан 6.
Успех и активности из члана 3, односно члана 4. овог Правилника вреднују се на следећи начин:

1) успех у учењу и владању – исказује се бројем бодова тако што се:
- за ученике основног музичког образовања, у трајању од шест година, саберу средње оцене
(општи успех) на крају четвртог, петог и шестог разреда и помноже с бројем два (2);
- за ученике основног музичког образовања, у трајању од четири године, саберу средње оцене
(општи успех) на крају другог, трећег и четвртог разреда и помноже с бројем два (2);
- за ученике средњег музичког образовања, саберу средње оцене (општи успех) на крају првог,
другог, трећег и четвртог разреда и помноже с бројем два (2).
На основу успеха у учењу и владању кандидат за ученика генерације основне музичке школе може да оствари најмање 27 бодова, а највише 30 бодова.
На основу успеха у учењу и владању кандидат за ученика генерације средње музичке школе може да оствари најмање 36 бодова, а највише 40 бодова.
2) успех на такмичењима, и то:
2А) успех на такмичењима за ученике ОСНОВНЕ музичке школе:
РАНГ ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА 1.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 2.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 3.РАНГА (ЗМБШС)
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
„КОРНЕЛИЈЕ“
ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

1.НАГРАДА 2.НАГРАДА 3.НАГРАДА
30
27
25
20
17
15
10
7
5
10
7
5
10

7

5

2Б) успех на такмичењима за ученике СРЕДЊЕ музичке школе:
РАНГ ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА 1.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 2.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 3.РАНГА (ЗМБШС)
ЏЕЗ ТАКМИЧЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА И
ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА ЏЕЗ
ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКА И МЕЂУНАРОДНА
ТАКМИЧЕЊА (КАЛЕНДАР МПНТР)
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
„КОРНЕЛИЈЕ“

1.НАГРАДА 2.НАГРАДА 3.НАГРАДА
30
27
25
20
17
15
10
7
5
10
7
5

10

7

5

10

7

5

3) учешће у обавезним ваннаставним активностима – јавни наступи, концерти, наступи у
медијима и слично, и то:
3А) учешће у обавезним ваннаставним активностима - за ученике ОСНОВНЕ музичке
школе:
АКТИВНОСТ
Соло наступ на прослави Дана школе Коларчева задужбина
Наступ у камерном ансамблу на прослави Дана школе Коларчева задужбина
Соло наступ у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе
Наступ у камерном ансамблу у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе
Учешће у Еразмус или другим међународним пројектима у којима школа учествује

БОДОВИ
10 бодова
5 бодова
3 бода
1 бод
5 бодова

3Б) учешће у обавезним ваннаставним активностима - за ученике СРЕДЊЕ музичке школе:
АКТИВНОСТ
Соло наступ на прослави Дана школе Коларчева задужбина
Наступ у камерном ансамблу на прослави Дана школе Коларчева задужбина
Соло наступ у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе
Наступ у камерном ансамблу у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе

Извођење ауторске композиције на концертима прославе Дана школе

Наступ у галерији САНУ или Артгет СОЛО
Наступ у галерији САНУ или Артгет КАМЕРНИ АНСАМБЛ
Соло наступ на ЏЕЗ фестивалима акредитованим од стране Министарства културе
Републике Србије
Наступ у камерном ансамблу на ЏЕЗ фестивалима акредитованим од стране
Министарства културе Републике Србије
Учешће у Еразмус или другим међународним пројектима у којима школа учествује

БОДОВИ
10 бодова
5 бодова
3 бода
1 бод
10 бодова
10 бодова
5 бодова
30 бодова
20 бодова
5 бодова

4) учешће у раду Ученичког парламента – 2 (два) бода по школској години, за редовно учешће
у раду Ученичког парламента;
5) мишљење Ученичког парламента – 5 (пет) бодова остварује кандидат који добије највећи
број гласова Ученичког парламента. Ученички парламент мишљење о предложеним
кандидатима за избор ученика генерације средње музичке школе даје тајним гласањем, на
гласачким листићима, заведеним и овереним округлим печатом Школе, на седници којој
присуствује више од половине чланова;
6) гласови Наставничког већа - рачунају се као 0,5 бодова по једном гласу.
Члан 7.
На основу критеријума из члана 3, односно члана 4. овог. Правилника, вреднованих на начин
утврђен чланом 6. овог Правилника - формира се РАНГ ЛИСТА предложених кандидата, према збиру
бодова.
Уколико два или више кандидата имају исти број бодова предност има онај који је освојио више
бодова по основу критеријума 2А), односно 2Б) (бодови са такмичења).
ПОСТУПАК ИЗБОРА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ
Члан 8.
Процедуру избора ученика генерације спроводи КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА
ГЕНЕРАЦИЈЕ, коју именује директор Школе.
Комисија из става 1. овог члана се састоји од три члана: стручни сарадник и два наставника.
Члан Комисије из става 1. овог члана не може бити одељенски старешина завршног разреда.

Члан 9.
Задатак Комисије за избор ученика генерације је да, на ОБРАСЦУ број 3 и на ОБРАСЦУ број 4,
који су саставни део овог Правилника, изврши бодовање кандидата предложених од стране одељенског
старешине према критеријумима из овог Правилника, и то на основу расположиве докоментације коју
доставља одељенски старешина и достављеног мишљења Ученичког парламента (за ученика средње
музичке школе), да сачини РАНГ ЛИСТУ предложених кандидата на основу свих критеријума и
извршеног бодовања и достави је Наставничком већу пре тајног изјашњавања о предложеним
кандидатима.
Члан 10.
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ се о предложеним кандидатима за избор ученика генерације изјашњава
тајним гласањем, на гласачким листићима, заведеним и овереним округлим печатом Школе. На истом
гласачком листићу наводе се, по азбучном редоследу презимена, прво кандидати за избор ученика
генерације основне музичке школе, а затим кандидати за избор ученика генерације средње музичке
школе.
Наставничко веће именује трочлану КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ, која о свом раду сачињава
ЗАПИСНИК. Записник Комисије за гласање чува се, заједно са гласачким материјалом - као прилог
записнику са седнице Наставничког већа за изјашњавање о кандидатима за избор ученика генерације.
Наставничко веће на основу ранг листе и бодовања по свим утврђеним критеријумима доноси
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ученика генерације и за ученика генерације проглашава ученика који има највише
бодова на ранг листи.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора:

М.П.

/ Заменик председника

__________________________

Биљана Синановић
/ Неда Милетић

Правилник је заведен под деловодним бројем 184, од 09.09.2020. године, објављен је на огласној
табли Школе дана 09.09.2020. године, а ступа на снагу дана 17.09.2020. године.

Секретар Школе:

_____________________
Снежана Анђелковић

Образац број 1

Музичка школа „Станковић“ Београд
Кнеза Милоша 1а
дел.бр. ___________
датум ____________20___. године

ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ___________годину
Презиме и име ученика/це: _________________________________________________
Главни предмет:___________________________________________________________
Одељењски старешина:_____________________________________________________
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У прилогу :
-докази за бодовање кандидата у погледу успеха у учењу и владању, такмичењима и учешћима у
обавезним ваннаставним активностима (сведочанства, дипломе, програми концерата и др.)
У Београду
дана:___________20___године

Потпис одељењског старешине
________________________________

Образац број 2

Музичка школа „Станковић“ Београд
Кнеза Милоша 1а
дел.бр. ___________
датум ____________20___. године

ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ___________годину
Презиме и име ученика/це: _________________________________________________
Образовни профил:________________________________________________________
Одељењски старешина:_____________________________________________________
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У прилогу :
-докази за бодовање кандидата у погледу успеха у учењу и владању, такмичењима и учешћима у
обавезним ваннаставним активностима (сведочанства, дипломе, програми концерата и др.)
У Београду
дана:___________20___године

Потпис одељењског старешине
________________________________

Образац број 3

Музичка школа „Станковић“ Београд
Кнеза Милоша 1а
дел.бр. ___________
датум ____________20___. године

ОБРАЗАЦ ЗА БОДОВАЊЕ
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ___________годину
Презиме и име ученика/це: _________________________________________________
Главни предмет:___________________________________________________________

1. УСПЕХ У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ
шестогодишње образовање – општи успех од четвртог до шестог разреда сабрати па помножити са 2
четворогодишње образовање - општи успех у другом, трећем и четвртом разреду сабрати па помножити са 2

1.

укупан број бодова
(мин.27, макс. 30)

2. УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА
РАНГ ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА 1.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 2.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 3.РАНГА (ЗМБШС)
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ „КОРНЕЛИЈЕ“
ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА

РАНГ ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА 1.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 2.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 3.РАНГА (ЗМБШС)
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
„КОРНЕЛИЈЕ“
ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ И
БАЛЕТСКИХ ШКОЛА

2.

укупан број
бодова

1.НАГРАДА
30
20
10
10
10

2.НАГРАДА
27
17
7
7
7

3.НАГРАДА
25
15
5
5
5

1.НАГРАДА 2.НАГРАДА 3.НАГРАДА

УЧЕШЋЕ У ОБАВЕЗНИМ ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА
-

Соло наступ на прослави Дана школе Коларчева задужбина - 10 бодова
Наступ у камерном ансамблу на прослави Дана школе Коларчева задужбина - 5 бодова
Соло наступ у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе – 3 бода
Наступ у камерном ансамблу у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе – 1 бод
Учешће у Еразмус или другим међународним пројектима у којима школа учествује – 5 бодова

АКТИВНОСТ

Соло наступ на прослави
Дана школе Коларчева
задужбина
Наступ у камерном ансамблу
на прослави Дана школе
Коларчева задужбина
Соло наступ у оквиру других
концерата у оквиру прославе
Дана школе
Наступ у камерном ансамблу
у оквиру других концерата у
оквиру прославе Дана школе
Учешће у Еразмус или
другим међународним
пројектима у којима школа
учествује

3.

БОДОВИ

укупан број
бодова

3. ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЧЛАНОВА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (0.5 БОДОВА/ГЛАС)
укупан
број
гласова

4.

укупан број
бодова

_________________________________________________________

УКУПНО ОСТВАРЕНИХ БОДОВА 1+2+3+4

1 2 3 4
УКУПНО
БОДОВА
Комисија у саставу ______________________________________________________________
(уписати чланове комисије именоване од стране директора)

дана __________________ извршила је бодовање кандидата _____________________________
и својим потписима потврђује да је ученик/ца __________________________________________
остварио/ла _________________бодова
1._______________________
2._______________________
3._______________________

Музичка школа „Станковић“ Београд
Кнеза Милоша 1а
дел.бр. ___________
датум ____________20___. године

Образац број 4

ОБРАЗАЦ ЗА БОДОВАЊЕ
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ___________годину

Презиме и име ученика/це: _________________________________________________
Образовни профил:_________________________________________________________

1. УСПЕХ У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ
- за ученике средњег музичког образовања, сабрати средње оцене (општи успех) на крају првог,
другог, трећег и четвртог разреда и помножити са бројем два (2).

РАЗРЕД
1. РАЗРЕД
2. РАЗРЕД
3. РАЗРЕД
4. РАЗРЕД
(збир средњих
оцена)

1.

ОПШТИ УСПЕХ

укупан број бодова
( мин.36, макс.40)

2. УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА
РАНГ ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА 1.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 2.РАНГА (ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 3.РАНГА (ЗМБШС)
ЏЕЗ ТАКМИЧЕЊЕ БАЧКА ТОПОЛА И
ОСТАЛА МЕЂУНАРОДНА ЏЕЗ
ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКА И МЕЂУНАРОДНА
ТАКМИЧЕЊА (КАЛЕНДАР МПНТР)
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
„КОРНЕЛИЈЕ“

1.НАГРАДА
30
20
10
10

2.НАГРАДА
27
17
7
7

3.НАГРАДА
25
15
5
5

10

7

5

10

7

5

РАНГ ТАКМИЧЕЊА
1.НАГРАДА 2.НАГРАДА 3.НАГРАДА
ТАКМИЧЕЊА 1.РАНГА
(ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 2.РАНГА
(ЗМБШС)
ТАКМИЧЕЊА 3.РАНГА
(ЗМБШС)
ЏЕЗ ТАКМИЧЕЊЕ БАЧКА
ТОПОЛА И ОСТАЛА
МЕЂУНАРОДНА ЏЕЗ
ТАКМИЧЕЊА
РЕПУБЛИЧКА И
МЕЂУНАРОДНА
ТАКМИЧЕЊА (КАЛЕНДАР
МПНТР)
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
„КОРНЕЛИЈЕ“

2.

укупан број
бодова

3. УЧЕШЋЕ У ОБАВЕЗНИМ ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА
-

Соло наступ на прослави Дана школе Коларчева задужбина - 10 бодова
Наступ у камерном ансамблу на прослави Дана школе Коларчева задужбина - 5 бодова
Соло наступ у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе – 3 бода
Наступ у камерном ансамблу у оквиру других концерата у оквиру прославе Дана школе – 1 бод
Извођење ауторске композиције на концертима прославе Дана школе – 10 бодова
Наступ у галерији САНУ или Артгет соло – 10 бодова
Наступ у галерији САНУ или Артгет камерни ансамбл – 5 бодова
Соло наступ на ЏЕЗ фестивалима акредитованим од стране Министарства културе Републике Србије – 30 бодова
Наступ у камерном ансамблу на ЏЕЗ фестивалима акредитованим од стране Министарства културе Републике Србије – 20 бодова
Учешће у Еразмус или другим међународним пројектима у којима школа учествује – 5 бодова

АКТИВНОСТ

Соло наступ на прослави
Дана школе Коларчева
задужбина
Наступ у камерном ансамблу
на прослави Дана школе
Коларчева задужбина
Соло наступ у оквиру других
концерата у оквиру прославе
Дана школе
Наступ у камерном ансамблу
у оквиру других концерата у
оквиру прославе Дана школе
Извођење ауторске
композиције на концертима
прославе Дана школе
Наступ у галерији САНУ
или Артгет СОЛО
Наступ у галерији САНУ
или Артгет КАМЕРНИ
АНСАМБЛ
Соло наступ на ЏЕЗ
фестивалима акредитованим
од стране Министарства
културе Републике Србије
Наступ у камерном ансамблу
на ЏЕЗ фестивалима
акредитованим од стране
Министарства културе
Републике Србије
Учешће у Еразмус или
другим међународним
пројектима у којима школа
учествује

3.

укупан број
бодова

БОДОВИ

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА – 2 бода за сваку годину
1.РАЗРЕД

4.

2.РАЗРЕД

3.РАЗРЕД

4.РАЗРЕД

укупан број
бодова

5. ИЗЈАШЊАВАЊЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА – 5 бодова за ученика/цу који добије
највише гласова на седници Ученичког парламента

5.

укупан број
бодова

6. ИЗЈАШЊАВАЊЕ ЧЛАНОВА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (0.5 БОДОВА/ГЛАС)
укупан
број
гласова

6.

укупан број
бодова
_________________________________________________________

УКУПНО ОСТВАРЕНИХ БОДОВА 1+2+3+4+5+6

1 2 3 4 5 6
УКУПНО
БОДОВА

Комисија у саставу ______________________________________________________________
(уписати чланове комисије именоване од стране директора)

дана __________________ извршила је бодовање кандидата _____________________________
и својим потписима потврђује да је ученик/ца __________________________________________
остварио/ла _________________бодова
1._______________________
2._______________________
3._______________________

