
Бодовна листа за избор на првенец на генерација  
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Име и презиме на ученикот 

 Постигања на учениците Бодови 

1 Одличен успех (5,00) од IV одд. до IX одд. 
Истиот се утврдува од свидетелството на ученикот.  

100   

 Појаснување: Право на конкурирање за Првенец на генерација имаат само ученици кои од IV до IX 
одделение имаат континуира одличен  успех од 5,00. 
Ако ученикот не го исполнува овој услов нема право на разгледување на документите. 
Одличниот успех носи фиксни 100 бодови.  

 

2 Редовност/Поведение 
 
 

IV -  10 
V -   10 
VI -  10 
VII - 10 
VIII -10 
IX -  10 
Вкупно: 60  

Појаснување: Право на конкурирање за Првенец на генерација имаат само ученици кои од IV до IX 
одделение имаат и  примерно поведение сите 6 учебни години. Ако не го исполнува овој услов 
нема право на разгледување на документите. Доказ за тоа се свидетелствата. 
Примерното поведение  носи вкупно  60 бодови.  
Ученикот и покрај тоа што има примерно поведение се разгледува бројот на изостаноци во секоја 
учебна година поединечно. 
Секоја година се вреднува со 10 бодови доколку ученикот во таа година има помалку од 3 
неоправдани изостаноци, односно има помалку од 50 оправдани изостаноци (не се сметаат 
изостаноците од болнички лекување). Доколку овој број на изостаноци се надмине и покрај тоа што 
ученикот има примерно поведение, тој/таа не добива ниту еден бод од предвидените бодови за 
таа учебна година. 
(Пр: доколку има 4 неоправдани и/или 51 оправдан изостанок, ученикот не добива ниту еден бод од 
тие 10 бодови за таа учебна година) 

 

3  Активно учествува и дава личен придонес во  активности, 
проекти, манифестации, работилници кои се организирани од 
Училиштето или друга институција, а за кои училиштето се 
согласило и зело свое учество.  
 

1 бод 
 
 
 
Вкупно:  

 Појаснување:Во текот на школувањето од 4 до 9 одделение во Училиштето да покажал интерес 
за учество во: 

- проекти од ненатпреварувачки карактер: 
(пр. Вело родео, МИО, ЕКО, Ненасилство, Микробит, математиката е уметност, Фонд за 
иновации......... ) за унапредување на училиштето (од ненатпреварувачки карактер). 

- Патронен празник  
- настапи со оркестар за одбележување значајни датуми  
- настани од хуманитарен карактер 
- литературни читања 
- доброволна вклученост во незадолжителни работилници (по граѓанско образование или 

други) 
- стипендии добиени по различни основи... 

Овие податоци се докажуваат од Делот додаток на свидетелство, записници во Дневник на 
паралелка, Благодарници, Пофалници и сл. 
Секоја активност се бодува со 1 бод. 
*Доколку ученикот доаѓа од друго училиште, не се бодуваат проектите во кои бил вклучен во 
другото училиште. 
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4 Учества и Награди на натпревари  
 

Натпревари за наставни 
предмети и воннаставни 

активности 
А Постигнат успех на наградни конкурси, online 

натпревари за афирмација на одредена област 
 

Единка Екипа 

 Меѓународна награда 15 6 

 Прва награда  12 4 

 Втора награда 9 2 

 Трета награда 6 1 

 Пофалба 3 1 

 Учество 1 1 

 Вкупно: 
 

  

 Појаснување за А: 
- Кенгур 
- Дабар 
- PSAT/Математика и Англиски 
- Европски квиз на парите 
- Месец на наука 
- Литературни конкурси 
- Ликовни конкурси 
- Шаховски натпревари организирани преку училиштето 

  

 Натпревари акредитирани од МОН 
 

Единка Екипа 

Б Постигнат успех на општинско ниво   

 Прва награда  15 6 

 Втора награда 10 4 

 Трета награда 5 2 

 Пофалба 3 1 

 Учество 1 1 

 Вкупно: 
 

  
 

В Постигнат успех на регионално ниво Единка Екипа 

 Прва награда 50 20 

 Втора награда 30 12 

 Трета награда 15 6 

 Пофалба 5 2 

 Учество 1 1 

 Вкупно: 
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Г Постигнат успех на државно ниво Единка Екипа 

 Прва награда 80 
 

30 

 Втора награда 60 
 

20 

 Трета награда 30 
 

10 

 Пофалба 10 
 

5 

 Учество 1 1 

 *Доколку ученикот покрај освоено прва награда има освоено и ПРВО 

место на ниво на држава дополнително му се доделуваат 20 бода. 
  

 Вкупно:   

Д Постигнат успех на меѓународно ниво 
 /Балканијада /Олимпијада 

Единка Екипа 

 Прва награда/Златен медал 100 
 

80 

 Втора награда/Сребрен медал 80 
 

60 

 Трета награда/Бронзен медал 60 
 

40 

 Пофалба 40 
 

20 

 Учество 20 10 

 Вкупно:   

 

5 Учество и награди на индивидуални/групни натпревари надвор од училиштето 
и натпревари од неакредитирани здруженија, каде успехот на ученикот не е 
поврзан со училиштето  

 

  Единка Екипа 

А Постигнат успех на ниво пониско од 
регионално ниво 

  

 Прва награда 6 3 

 Втора награда 4 2 

 Трета награда 2 1 

 Пофалба 1 / 

 Вкупно: 
 
 
 

/ / 
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Б Постигнат успех на регионално ниво Единка Екипа 

 Прва награда 8 4 

 Втора награда 6 3 

 Трета награда 4 2 

 Пофалба 2 1 

 Вкупно: / / 

В Постигнат успех на државно ниво Единка Екипа 

 Прва награда 10 
 

5 

 Втора награда 8 
 

4 

 Трета награда 5 
 

3 

 Пофалба 3 
 

2 

 Вкупно: / / 

Г.  Постигнат успех на меѓународно ниво Единка Екипа 

 Прва награда 12 
 

6 

 Втора награда 9 
 

5 

 Трета награда 6 4 

 Пофалба 3 2 

 Вкупно:   

 Појаснување за 5 А,Б,В,Г: 
Овој тип на натпревари со бодува со највисоката награда на годишно 
ниво. 
(пр. доколку ученикот има 3 меѓународни натпревари во тенис се бодува 
само највисоката награда на годишно ниво.. Дополнително може да се 
бодува натпревар во друга област, (пр. скијање, но повторно само 
највисоката добиена награда на годишно ниво.0 
Натпревари во кои ученикот учествувал надвор од училиштето, 
тенис, хипхоп, скијање, пливање, кошарка...) 

  

 

 

 

Вкупно бодови ______________________ 
 
 
Одделенски раководител _______________________________________ 
 


