PRAVILNIK O IZBORU UČENICE I UČENIKA GENERACIJE
Izborno povjerenstvo početkom svibnja objavom na školskoj mrežnoj stranici raspisuje natječaj za
izbor jedne učenice i jednoga učenika generacije. Učenicu i učenika generacije predlaže razred,
razrednica/razrednik, drugi učitelji ili se sama/sam kandidira.
Izborno povjerenstvo sastoji se od triju članova iz redova učitelja i stručne službe (dvoje učitelja iz RV
osmih razreda i psihologinja) te četiriju učenica/učenika osmih razreda koji nisu kandidati.
*U šk. god. 2021./2022. članovi izbornoga povjerenstva iz redova učitelja su Aelita Jurak i Petra Pajtak
te psihologinja Edita Ilijašević.
Nakon objave imena svih kandidata učitelji koji predaju osmim razredima glasaju za jednu učenicu i
jednoga učenika. Učenici i učeniku koji dobiju najviše glasova pribrojit će se jedan dodatni bod.
Glasanje će biti na zajedničkoj sjednici ili u Teamsima.
Ovaj Pravilnik bit će objavljen na mrežnoj stranici škole i u Teamsima u kanalu Razrednici.
Kriteriji
1. Uspjeh
2. Vladanje
3. Sudjelovanje (i uspjeh) na natjecanjima
4. Sudjelovanje u školskim aktivnostima i natječajima
5. Sudjelovanje u školskim projektima
6. Volontiranje
7. Sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima
(Izraz učenik u daljnjem tekstu Pravilnika odnosi se na sve učenice i učenike.)
USPJEH
Opći uspjeh jednak je broju bodova, npr. opći uspjeh 4,7 = 4,7 bodova.
Učenik koji je svaki razred (od 1. do 7.) prošao s 5,00, dobiva dodatna 3 boda.
Učenik će preslikom svjedodžbe dokazati broj bodova za uspjeh.
VLADANJE
uzorno – 1 bod, dobro – 0 bodova
Učenik koji je svaki razred (od 1. do 7.) imao uzorno vladanje, dobiva dodatna 3 boda.
Učenik će preslikom svjedodžbe dokazati broj bodova za vladanje.
SUDJELOVANJE (I USPJEH) NA NATJECANJIMA U ORGANIZACIJI AZOO-a
SUDJELOVANJE NA ŠKOLSKOM NATJECANJU
1 bod za svaku godinu sudjelovanja
Učenik koji je pozvan na županijsku i državnu razinu natjecanja, a nije joj mogao pristupiti, dobiva 1
bod.
SUDJELOVANJE NA ŽUPANIJSKOM NATJECANJU
Jedno županijsko natjecanje = 1 bod
Dva županijska natjecanja = 2 boda

Tri županijska natjecanja = 3 boda
Četiri županijska natjecanja = 4 boda
Pet županijskih natjecanja i više = 5 bodova
1. mjesto = 5 bodova
2. mjesto = 4 boda
3. mjesto = 3 boda
4. – 10. mjesto = 2 boda
11. i niže = 1 bod
SUDJELOVANJE NA DRŽAVNOM NATJECANJU
Jedno državno natjecanje = 2 boda
Dva državna natjecanja = 4 boda
Tri državna natjecanja = 6 bodova
Četiri državna natjecanja = 8 bodova
Pet državnih natjecanja i više = 10 bodova
1. mjesto = 10 bodova
2. mjesto = 8 bodova
3. mjesto = 6 bodova
4. mjesto = 4 boda
5. – 10. mjesto = 2 boda
11. i niže = 1 bod

Mentorica/mentor učenika potvrđuje učenikovo sudjelovanje na školskome natjecanju, a kopija
pohvalnica i diploma dokazi su za sudjelovanja i uspjeh na županijskim, državnim i međunarodnim
natjecanjima.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM NATJECANJU
Učenik koji je pozvan na međunarodnu razinu natjecanja, a nije joj mogao pristupiti, dobiva 7
bodova.
1. mjesto = 20 bodova
2. mjesto = 18 bodova
3. mjesto = 16 bodova
4. mjesto = 14 bodova
5. – 10. mjesto = 12 bodova
11. i niže = 10 bodova
SUDJELOVANJE U ŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA I NATJEČAJIMA, VIJEĆU UČENIKA I NATJECANJIMA
KOJA NISU U ORGANIZACIJI AZOO-a
Učenik dobiva 1 bod ako je sudjelovao u najmanje tri aktivnosti jedne školske godine. Ako je učenik
sudjelovao u manje od tri aktivnosti, neće dobiti bodove. Potvrđuju se potvrdom razrednika koji
mora navesti najmanje TRI aktivnosti u kojima je učenik sudjelovao.

(Školske aktivnosti su one koje su planirane Školskim kurikulom: npr. Kestenijada, Dan kruha, Večer
matematike, Priče u sumrak, Maskenbal, Prijatelj Down, Dan ružičastih majica…
Natječaji: Pričofest, likovni ili literarni natječaji…)
Vijeće učenika – učenik dobiva 1 bod za sudjelovanje, a 2 boda za posebno aktivno sudjelovanje
(potvrdu izdaje pedagoginja koja vodi VU)
Natjecanja koja se provode u školi, a ne organizira ih AZOO (npr. HIPPO, Dabar, Klokan) – učenik
dobiva po jedan bod za sudjelovanje na svakome natjecanju. Učenik koji uđe u kategoriju 10 %
najboljih u ovim natjecanjima dobiva dodatan bod.
MAT-liga: Učenik koji sudjeluje u sva 4 kola dobiva 2 boda, učenik koji sudjeluje na 1 – 3 kola dobiva 1
bod. Jedan dodatni bod učenik sudionik MAT-lige dobiva za ulazak u kategoriju 10 % najboljih
neovisno o broju kola.
Sportska natjecanja koja organizira Hrvatski školski sportski savez – učenik dobiva po jedan bod za
svaki sport u kojem sudjeluje.
* Šk. godina 2020./2021. ne ulazi u kriterije zbog pandemije.
Potvrdu o sudjelovanju izdaje predmetna učiteljica / predmetni učitelj ili se uzima bilo koja potvrda
dobivena na tom natjecanju.

SUDJELOVANJE U ŠKOLSKIM PROJEKTIMA
aktivno sudjelovanje u projektu – 2 boda
Potvrdu o sudjelovanju daje voditeljica/voditelj projekta.
VOLONTIRANJE
Svaka volonterska akcija = 1 bod
Potvrda je broj volonterskih akcija u školi i izvan škole upisan u volontersku knjižicu.
Volonterske akcije koje su provedene izvan škole boduju se isto kao i volonterske akcije provedene u
školi.
SUDJELOVANJE U IZVANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA
Pohađanje glazbene i baletne škole (ne tečaja) vrednuje se s 3 boda.
Škola stranih jezika / Fit in Deutsch (Goethe Institut) – 2 boda (ako je na svjedodžbi/diplomi vidljiva
položena razina – A, B, C)
1 aktivnost – 1 bod; 2 ili više aktivnosti – 2 boda
* Šk. godina 2020./2021. ne ulazi u kriterije zbog pandemije.
Prikupljanje dokumentacije
Učenik u potpunosti prikupljenu dokumentaciju dostavlja razrednici/razredniku, a ona/on izbornom
povjerenstvu. U natječaju će biti objavljen točan datum do kad se prikupljaju dokumenti/prijave.
Objava rezultata izbora
Izborno povjerenstvo u prvom tjednu lipnja objavljuje rezultate provedenoga natječaja na mrežnoj
stranici škole.

