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З А П И С Н И К 

Са састанка Комисије за избор ученика генерације 2018/2019. године 

 

На основу важећег правилника о избору ученика генерације у нашој школи, комисија је 

бодовала по једног кандидата из сваког одељења ког је предложило Одељењско веће.  

Приложена  мотивациона писма су одлично срочена, али нису достављене све копије диплома 

са такмичења, а учешћа у осталим активностима су непрецизно и неодређено навођена: 

неколико година, неко време, више пута... Кандидати су позвани да допуне документацију. 

Ово је избор ученика наше школе и не бодују се активности  које ученици упражњавају у 

слободно време (Милан Нешковић и Андрија Милутиновић имају дипломе високих нивоа 

знања по два страна језика). Ипак, свака година паралелне школе -  музичке или балетске 

доноси по један бод. Тако је Исидора Јаковљевић, која није „вуковац“,  на основу завршеног 1. 

разреда средње музичке школе одсек харфа, добила додатних 7 поена. Она је и на такмичењима 

постигла највећи успех – прво место на републичком такмичењу из шпанског језика ове 

школске године, са освојених 100/100 поена. Свестраност је показала Нађа Шупић учешћем на 

такмичењима из шпанског и биологије,  док је Андреја Милутиновић у овој категорији добио 

највећи број бодова на основу такмичења од 1. до 8. разреда. Уз то, једини је од кандидата био 

представник одељења у Ђачком парламенту у 7. разреду, док је Милан Нешковић два пута 

биран за председника одељењске заједнице. Школе глуме, пливања, фудбала, освојено 

ватерполо првенство Србије са клубом (Милан Нешковић) нису се бодовали по правилнику. 

Увидом у документацију направили смо коначни редослед: 

1. Андреја Милутиновић VIII3 – ђак генерације 2018/2019. 

2. Нађа Шупић VIII4 

3. Милан Нешковић VIII2 

4. Исидора Јаковљевић VIII1 

 

Укупан број бодова који су кандидати сакупили и табела по категоријама, налази се у прилогу 

овог извештаја. 

Закључак. Правилник на основу ког смо бодовали је употребљив, мало га треба дотерати како 

би посао комисије убудуће био олакшан.  

 

У Београду,  

11.06.2019. године  
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