OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS
KRITERIJI BODOVANJA ZA DODJELU NAGRADA
1. UČENJE I VLADANJE

Bodovi

napomena

Za odličan uspjeh čiji je prosjek 5.00

30

*ovi elementi su

Za odličan uspjeh čiji je prosjek veći ili jednak 4.75

20

preduvjet za nominaciju

Za odličan uspjeh čiji je prosjek od 4.00 do 4.75

10

učenika za nagradu

VLADANJE ... učenik je uzornog vladanja i ističe

5

*vrednuje se opći uspjeh
prethodnog razreda

se u aktivnostima razredne zajednice te u dobroj
suradnji sa sučenicima i nastavnicima

2.NATJECANJA ( OBRAZOVNA, KULTURNA,SPORTSKA ) u organizaciji AZOO i MZO
Sudjelovanje na općinskom/školskom natjecanju

2

Sudjelovanje na županijskom natjecanju

4

Osvojeno 1. mjesto

20

Osvojeno 2. mjesto

15

Osvojeno 3. mjesto

10

Sudjelovanje na državnom natjecanju ....učenicima koji su sudjelovali na državnim natjecanjima u
organizaciji AZOO i MOO bit će dodjeljena nagrada škole bez obzira na zbir bodova ( po pravilniku )
uz uvjet da su ostvarili najmanje vrlodobar uspjeh i imaju uzorno vladanje.

3.OSTALA NATJECANJA, NATJEČAJI, SMOTRE,"KLOKAN",LITERARNI NATJEČAJI,
LIKOVNI;TEHNIČKO PODRUČJE , SPORTSKA NATJECANJA.....
Sudjelovanje (vrednuju se samo ako su objavljeni
likovni ili literarni radovi )

2

Pstignut izrazito zapažen uspjeh kojim se promovira i

10

škola
4.SUDJELOVANJE NA NASTUPIMA KOJE ORGANIZIRA ŠKOLA /školske priredbe /
Po svakom nastupu

1

*maksimalno 3boda

5.SUDJELOVANJE U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA I DODATNOJ NASTAVI
Vrednuje se svaka aktivnost posebno sa po...

1

*maksimalno 3boda

Za sudjelovanje u svakoj aktivnosti

1

*maksimalno 3boda

Pstignut izrazito zapažen uspjeh kojim se promovira i

10

6.BAVLJENJE IZVANŠKOLSKIM AKTIVNOSTIMA

škola
7.SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA EU

20

FONDOVA
UKUPNO BODOVA / minimalno /

50

* donja bodovna granica

*POSEBNE KATEGORIJE NAGRAĐIVANJA :
1. Plaketom "ZLATNI KRUŽIĆ " nagradili bi se svi učenici osmih razreda koji su svih osam razreda
završili sa odličnim uspjehom
2.Nagrada " PETAR KRUŽIĆ ZA IZVRSNOST " dodijelila bi se učeniku/cima osmih razreda
koji su tijekom školovanja postigli iznimne rezultate u učenju i ostalim aktivnostima te promovirali
školu na regionalnom/državnom nivou

