
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ

1. Изборот на Првенец на генерација го прави Комисија од три члена
назначена од директорот на училиштето.

2. Изборот се прави по однапред утврдените критериуми на
училиштето.

3. Потребни документи : лична биографија и фотокопија од пофалници
за успех и поведение, дипломи за освоени награди на натпревари.

4. До 20.05. од тековната учебна година Комисијата распишува Конкурс
за избор на Првенец на генерација, кој е објавен на огласна табла на
училиштето и на web страната на училиштето.

5. Услов за некој ученик да биде кандидат за првенец на генерација е
континуиран одличен успех на полугодие и на крајот од годината
почнувајќи од четврто до деветто одделение, без изречени
педагошки мерки од било каков вид.

6. Учениците аплицираат со лична биографија во која се наведени
основните податоци: име презиме, каде се школувале, успех и
поведение од четврто до деветто одд., учество на секции и
воннаставни активности, учество на натпревари, добиени награди и
пофалби и активности организирани од училиштето.

7. Комисијата ги запознава учениците со постапката за избор на
првенец на одделенскиот час и им дава упатства за учество на
конкурсот.

8. Податоците учениците ги доставуваат до Оделенскиот раководител,
а тој ги доставува на Комисијата.

9. Доколку двајца ученици имаат исти бодови се зема во предвид
учеството на секции и воннаставни активности, пофалници за учество
на натпревари,  активност како претседател на паралелката,



Ученичка заедница. Секоја од овие активности се бодува со 1 бод по
активност.

10.Комисијата го избира првенецот најдоцна до 22.05 од тековната
учебна година.

11.Првенецот се прогласува на свечена приредба на крајот на учебната
година на која се наградуваат и учениците со континуиран одличен
успех од деветто одд. и ученици кои освоиле награди на натпревари
во текот на учебната година.

12.Ученикот што ќе биде прогласен за Првенец на генерација ќе добие
подарок од училиштето во вредност од 3000 денари (часовник,
таблет, училишен прибор), а учениците кои ги задоволиле
критериумите од Конкурсот и аплицирале за Првенец ќе добијат
подарок во вредност од 500 денари (книга, USB, училишен прибор).
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