Хуманитарни фонд „Душан Кешељ”
Футог, Раде Кончара 2
ПРАВИЛНИК
о награђивању ученика
Члан 1
Овим правилником се одређују критеријуми за доделу годишње награде коју Фонд
„Душан Кешељ” додељује ученицима Основне школе „Мирослав Антић” у Футогу.
Члан 2
Кандидате за награду предлажу наставници математике „Мирослав Антић” или
одељенске старешине осмог разреда Основне школе „Мирослав Антић”.
За награду Фонда „Душан Кешељ” може бити предложен само редован ученик осмог разреда
ове школе, који је у току школовања имао увек примерно владање и коректан однос према
другим ученицима, наставницима и ваннаставном особљу.
Члан 3
Награду може добити редован ученик осмог разреда Основне школе „Мирослав Антић”
који је у току основног школовања постигао најбоље резултате из математике у својој
генерацији.
Члан 4
О добитнику награде одлучује Управни одбор Фонда на основу критеријума
дефинисаних чланом 5 овог Правилника.
Члан 5
Пријава кандидата за Награду „Душан Кешељ” састоји се из три дела:
(1) Листа за вредновање резултата постигнутих на такмичењима из математике које
организује Друштво математичара Србије у сарадњи са Министарством просвете
Републике Србије;
БОДОВИ ЗА:

Школско такмичење
Општинско такмичење
Међуопштинско такмичење
Републичко такмичење
Интернационално такмичење

I место
4 бода
6 бодова
8 бодова
10 бодова
25 бодова

II место
3 бода
5 бодова
7 бодова
9 бодова
20 бодова

III место
2 бода
4 бода
6 бодова
8 бодова
15 бодова

похвала
1 бод
3 бода
5 бодова
7 бодова
10 бодова

Бодује се најбољи резултат постигнут у току сваке школске године.
(2) Листа за вредновање резултата постигнутих на осталим такмичењима из математике
која подржава Министарство просвете републике Србије, и која су одобрена у овој
школи: (Архимедесов математички турнир, Мислиша, Кенгур без граница,...);
БОДОВИ ЗА:

Турнир, Мислиша, Кенгур,...

I место

II место

III место

похвала

5 бодова

4 бода

3 бода

2 бода

Бодује се најбољи резултат постигнут у току сваке школске године.
(3) Листа за вредновање личних квалитета кандидата уочених у току основног
школовања.
Заинтересованост (жеља за откривањем ученику нових, непознатих
ствари и појава и жеља за стицањем нових знања
уз коришћење постојећих знања)
Креативност
(жеља и способност за проналажење својих
оригиналних, нових решења уместо доступних,
конвенционалних)
Проницљивост
(способност уочавања грешака, нелогичности и
неправилности у постојећим решењима)
Самосталност
(ниво самодовољности при решавању до тад
непознатих проблема)
Истрајност
(жеља за комплетирањем започетог)
Едукованост
(ниво ширине савладаних знања и вештина,
попуњеност, свеобухватност знања, количина
спознатих области)
Едукативност
(способност преношења сопственог знања на друге)
Колегијалност
(способност уклапања у одређени колектив)

1-5 бодова
1-5 бодова
1-5 бодова
1-5 бодова
1-5 бодова
1-5 бодова
1-5 бодова
1-5 бодова

Члан 6
Свој деци припадају једнака права без обзира на расу, боју, језик, пол, вероисповест,
етничко или социјално порекло, имовинско стање и слично. Јединствена ранг листа кандидата
за награду „Душан Кешељ” формираће се искључиво сабирањем бодова из све три листе
дефинисане чланом 5, и све друге различитости неће се узимати у обзир.
Члан 7
Фонд ће на крају сваке школске године доделити једну новчану награду са Повељом о
тој награди најбољем ученику осмог разреда.
Само у изузетном случају Управни одбор Фонда може донети одлуку да награду подели на два
ученика.
Члан 7
Награда се уручује у просторијама школе на крају сваке школске године у току
свечаности приликом доделе сведочанстава ученицима осмог разреда.
Члан 8
Председник Управног одбора Фонда водиће евиденцију о наградама.
Награде ће бити заведене под бројем Повеље која се додељује уз награду.
Члан 9
Сва одступања од овог Правилника и све његове измене морају бити одобрени од Управног
одбора Фонда.
Футог
Дана 28.05.2009.

Председник Управног одбора
Невенка Угринов

