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Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14 i 7/17) Školski odbor 
Osnovne škole Rugvica na prijedlog Učiteljskog vijeća  na sjednici održanoj  15. lipnja 2018.  donosi: 

 

PRAVILNIK 
O KRITERIJIMA ZA IZBOR NAJBOLJEG UČENIKA 

OSNOVNE ŠKOLE RUGVICA 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  

1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, elementi, načini vrednovanja i postupak proglašenja 
najboljeg učenika Osnovne škole Rugvica (u daljnjem tekstu: Škola). Najbolji učenik Škole je 
najuspješniji učenik generacije među svim učenicima osmih razreda prema dolje navedenim 
kriterijima.   

 

2. Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškome rodu neutralni su i odnose se na 
muške i ženske osobe. 

 

Članak 2. 

Za najboljeg učenika Škole mogu se nominirati učenici koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 
1. odličan uspjeh na kraju svakog razreda od početka školovanja (prosjek 4,5 - 5,0) 
2. uzorno vladanje na kraju svakog razreda od početka školovanja 
3. sudjelovanje u izvannastavnim i/ili izvanškolskim aktivnostima 

 

Članak 3. 

Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za učenika Škole jesu:    

Elementi 
Najveći mogući 

broj bodova 

1. Uspjeh u učenju tijekom osnovnog školovanja 80 

2. Sudjelovanje u radu izvannastavnih aktivnosti 32 

3. Uspjeh na natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta  70 

4. Uspjeh na smotrama, izložbama i sl.  40 

5. Sportski uspjeh 30 

6. Pohađanje paralelne glazbene/plesne škole 16 

7. Predsjedanje  razrednim odjelom 12 

8. Mišljenje Učiteljskog vijeća Škole 10 

UKUPNO 290 

Članak 4. 
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Kandidate za najboljeg učenika nominiraju razrednici osmih razreda uz suglasnost članova 
pripadajućeg Razrednog vijeća prema članku 2. i 3. ovog Pravilnika. Razrednik može nominirati od 1 
do 2 kandidata. 

 

II. NAČIN VREDNOVANJA  

Članak 5. 

Elementi iz članka 3. vrednuju se na sljedeći način: 
 

1. Uspjeh u učenju tijekom osnovnog školovanja: 
a) Odličan uspjeh tijekom školske godine vrednuje se dodjeljivanjem određenog broja bodova 

na kraju školske godine (Tablica 1.). 
b) Za bodovanje se uzima u obzir prva decimala. 
c) Ukupan mogući broj bodova za opći uspjeh na kraju jedne školske godine je 10, a sveukupno 

80. 

 

Tablica 1. 

Prosjek ocjena/ Odličan uspjeh Broj bodova 

5,0 10 

4,9 9 

4,8 8 

4,7 7 

4,6 6 

4,5 5 

 

 
2.  Sudjelovanje u radu izvannastavnih aktivnosti: 
a) Za svaku izvannastavnu aktivnost u kojoj je kandidat sudjelovao tijekom cijele školske godine 

dodjeljuju se 2 boda. 
b) Za svako sudjelovanje u Školskom sportskom društvu tijekom cijele školske godine kandidatu 

se dodjeljuju 2 boda, bez obzira na broj sportova. 
c) Najveći mogući broj bodova u  ovoj kategoriji je 32. 

 

3.  Uspjeh na natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta: 
a) Za sudjelovanje ili osvojeno (I., II., III.)  mjesto na županijskom, državnom i/ili svjetskom 

natjecanju u znanju iz pojedinih predmeta kandidatu se dodjeljuju bodovi prema tablici 
(Tablica 2.). 

b) U slučaju skupnog natjecanja, kandidatu koji je bio član skupine pripada 50% bodova od 
bodova predviđenih Tablicom 2. 

c) Najveći mogući broj bodova u ovoj kategoriji je 70. 

 

 

4.  Uspjeh na smotrama, izložbama i sl.: 
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a) Za sudjelovanje ili osvojeno (I., II., III.)  mjesto na županijskom, državnom i/ili svjetskom 
natjecanju te smotrama likovnog, jezičnog, dramskog, recitatorskog, literarnog i tehničkog 
stvaralaštva (Tablica 2.). 

b) U slučaju skupnog natjecanja, kandidatu koji je bio član skupine pripada 50% bodova od 
bodova predviđenih Tablicom 2. 

c) Najveći mogući broj bodova u  ovoj kategoriji je 40. 

 

5.  Sportski uspjeh 
a) Za sudjelovanje ili osvojeno mjesto (I., II., III.)   na županijskom, državnom i/ili svjetskom 

natjecanju iz sporta (Tablica 2.).  
b) U slučaju skupnog natjecanja, kandidatu koji je bio član skupine pripada 50% bodova od 

bodova predviđenih Tablicom 2. 
c) Najveći mogući broj bodova u  ovoj kategoriji je 30. 

 

Tablica 2. 

 Razina natjecanja Broj bodova 

  I. mjesto II. mjesto III. mjesto sudjelovanje 

A županijsko natjecanje 6 5 4 3 

B državno natjecanje 8 7 6 5 

C olimpijade, europska i 

svjetska natjecanja 

10 9 8 7 

 

6. Usporedno pohađanje glazbene/plesne škole 
a) Za pohađanje glazbene ili plesne škole za vrijeme redovitog pohađanja osnovne škole uz sve 

osnovne uvjete iz Članka 2. dodjeljuju se 2 boda za svaku školsku godinu.  
b) Najveći mogući broj bodova u  ovoj kategoriji je 16. 

 

7.  Predsjedanje  razrednim odjelom 
a) Za svaku školsku godinu u kojoj je kandidat obnašao dužnost predstavnika razrednog odjela 

dodjeljuju se 1 bod. 
b) Za predsjedavanje Vijećem učenika dodjeljuju se dodatna 4 boda. 
c) Najveći mogući broj bodova u  ovoj kategoriji je 12. 

 

8.  Mišljenje Učiteljskog vijeća Škole 

a) Tajnim glasanjem članovi Učiteljskog vijeća Škole daju svoj glas najboljem učeniku Škole. Onaj 
učenik koji dobije najveći broj glasova Učiteljskog vijeća dobiva 10 bodova, drugi po broju 
glasova 6 bodova, a treći 4 boda. 

b) U slučaju jednakog broja bodova oba učenika dobivaju isti broj bodova koji pripada mjestu 
prema broju glasova. 

c) Najveći mogući broj bodova u  ovoj kategoriji je 10. 
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III. IZBOR UČENIKA 

Članak 6. 

1. Razrednik dostavlja pismeni prijedlog kandidata iz svojeg razrednog odjela s kratkim 
obrazloženjem Povjerenstvu za izbor najboljeg učenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 
najkasnije do 15. lipnja tekuće školske godine. 

2. Prikupljanje prijedloga, bodovanje i utvrđivanje rezultata u Školi provodi Povjerenstvo.  
3. Povjerenstvo se sastoji od članova: 

 Ravnatelj - predsjednik Povjerenstva 

 stručni suradnici škole 

 razrednici osmih razreda 
4. Član Povjerenstva koji je roditelj kandidiranog djeteta ne može sudjelovati u radu 

Povjerenstva te školske godine. 
5. Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik. 

 

Članak 7. 

1. Podatke o općem uspjehu kandidata i o sudjelovanju u izvannastavnim aktivnostima 
razrednici preuzimaju iz e-Dnevnika/e-Matice učenika i/ili Matične knjige. 

2. Podatke o rezultatima natjecanja iz Članka 5. roditelj nominiranog učenika dužan je dostaviti 
razredniku na njegov zahtjev. 

  

                                                          Članak 8. 

1. Nakon prikupljanja dokumentacije i njene provjere Povjerenstvo utvrđuje broj bodova 
pojedinačno za svakog kandidata predloženog za najboljeg učenika Škole, a na temelju 
kriterija propisanih Čl. 2. i 3. ovog Pravilnika. 

2. Nakon utvrđivanja broja bodova Povjerenstvo izrađuje ljestvicu privremenog poretka 
kandidata predloženih za najboljeg učenika Škole. 

3. Na sjednici Učiteljskog vijeća isto glasuje za nominirane učenike prije objave ljestvice 
privremenog poretka prema Čl. 5. st. 8. 

4. Povjerenstvo daje prijedlog ljestvice privremenog poretka Učiteljskom vijeću koje ga 
potvrđuje. 

5. Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik koji ima veći 
broj bodova za uspjeh u učenju. Ako i na temelju ovog učenici imaju jednak broj bodova, 
prednost ima onaj učenik koji ima veći broj bodova iz natjecanja u znanju. 

6. Ljestvica privremenog poretka objavljuje se na oglasnoj ploči Škole i na mrežnim stranicama 
škole najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. 

7.  

Članak 9. 
1. Na ljestvicu privremenog poretka roditelj učenika ima pravo žalbe. 
2. Žalba na ljestvicu privremenog poretka podnosi se pismeno, u roku od 3 dana od dana objave 

ljestvice privremenog poretka na oglasnoj ploči Povjerenstvu koje ju nakon razmatranja 
prosljeđuje Učiteljskom vijeću. 

 

Članak 10. 

Učiteljsko vijeće donosi konačnu odluku o izboru najboljeg učenika Škole. 
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Članak 11. 

Najbolji učenik Osnovne škole Rugvica proglašava se i nagrađuje javno na svečanoj priredbi povodom 
završetka tekuće školske godine.  

 

Članak 12. 

Najboljem učeniku Škole, u skladu s materijalnim mogućnostima Škole, dodjeljuju se nagrade 
propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole 
 

Članak. 13. 

Sastavni dio ovog Pravilnika je i obrazac za bodovanje. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.  

 

 

         Predsjednik Školskog odbora: 

 

_________________________ 

         Mirjana  Kirin 

 

 

Ovaj pravilnik  objavljen je na oglasnoj ploči dana 15. lipnja 2018.godine. 

 

         Ravnatelj: 

          ____________________ 

         Robert Munđer,mag.cin. 

KLASA:  003-05/18-01/01 

URBROJ:  238/26-35-18-01 

Rugvica, 15. lipnja 2018.  

         

                               



6 

 

 

 

Obrazac za bodovanje 

 

 

KANDIDAT ZA NAJBOLJEG UČENIKA  

OSNOVNE ŠKOLE RUGVICA  

ŠKOLSKE GODINE _______________ 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Ime i prezime, razred 

 

 

 

1. Uspjeh u učenju tijekom osnovnoga školovanja 

Razred Prosjek ocjena Broj bodova 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

UKUPNO BODOVA:     /80 
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2. Sudjelovanje u radu izvannastavnih aktivnosti 

 

Razred Izvannastavna aktivnost / ŠSD Broj bodova 

1.   

  

  

 

2.   

  

  

 

3.   

  

  

 

4.   

  

  

 

5.   

  

  

 

6.   

  

  

 

7.   

  

  

 

8.   

  

  

 

UKUPNO BODOVA: 

 

    /34 
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3. Uspjeh na natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta 

 

Razina 

natjecanja 
Područje Datum 

Osvojeno mjesto / 

sudjelovanje 

Broj 

bodova 

Županijsko 

natjecanje 

    

    

    

    

    

Državno 

natjecanje 

    

    

    

Svjetsko 

natjecanje 

    

    

UKUPNO BODOVA:     /70 

 

4. Uspjeh na smotrama, izložbama i sl. 

 

Razina 

natjecanja 
Područje Datum 

Osvojeno mjesto / 

sudjelovanje 

Broj 

bodova 

Županijsko 

natjecanje 

    

    

    

    

    

Državno 

natjecanje 

    

    

    

Svjetsko 

natjecanje 

    

    

UKUPNO BODOVA:     /40 
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5. Sportski uspjeh 

 

Razina 

natjecanja 
Područje Datum 

Osvojeno mjesto / 

sudjelovanje 

Broj 

bodova 

Županijsko 

natjecanje 

    

    

    

    

    

Državno 

natjecanje 

    

    

    

Svjetsko 

natjecanje 

    

    

UKUPNO BODOVA:      /30 

 

 

6. Usporedno pohađanje glazbene/plesne škole 

 

Razred Pohađanje glazbene/plesne škole Broj bodova 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

UKUPNO BODOVA:        /16 
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7. Predsjedanje  razrednim odjelom 

 

Razred Predsjedanje razrednim odjelom Broj bodova 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

- Predstavnik Vijeća učenika  

UKUPNO BODOVA:         /12 

 

 

8. Mišljenje Učiteljskog vijeća Škole 

 

Mjesto prema broju glasova Broj bodova 

1.  

2.  

3.  

UKUPNO BODOVA:         /10 
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UKUPAN BROJ BODOVA 

 

ELEMENTI 
ostvareni 

broj bodova 

maksimalan 

broj bodova 

1. Uspjeh u učenju tijekom osnovnoga školovanja  80 

2. Sudjelovanje u radu izvannastavnih aktivnosti  32 

3. Uspjeh na natjecanjima u znanju iz pojedinih 

predmeta 
 70 

4. Uspjeh na smotrama, izložbama i sl.  40 

5. Sportski uspjeh  30 

6. Pohađanje paralelne glazbene/plesne škole  16 

7. Predsjedanje  razrednim odjelom  12 

8. Mišljenje Učiteljskog vijeća Škole  10 

UKUPAN BROJ BODOVA: 
 

290 

 


