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Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 

87/08., 89/09., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12,  94/13.) Školski odbor Osnovne škole 

Prelog na prijedlog Učiteljskog vijeća od 19.02.2014. g. dana 19.02.2014. g. donosi: 

 

 

PRAVILNIK  

O IZBORU NAJBOLJEG U ČENIKA I U ČENICE 

 OSNOVNE ŠKOLE PRELOG 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  

1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, elementi, načini vrednovanja i postupak 

proglašenja najboljeg učenika i učenice Osnovne škole Prelog (u daljnjem tekstu: 

Škola). 

2) Ovim Pravilnikom, prema istim kriterijima, biraju se dva kandidata: najbolji učenik i 

najbolja učenica Škole. 

3) Ako nema učenika ili učenice koji zadovoljava sve uvjete, može se izabrati samo jedan 

kandidat (ili učenik ili učenica). 

4) 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 i učenicu Škole bira se učenik 8. razreda koji ispunjava slijedeće   

uvjete: 

1. da je tijekom osnovnog obrazovanja u svim razredima imao odličan uspjeh  

(prosjek 4,5- 5,0  čl.74. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  

školi) 

           2. da je tijekom osnovnog obrazovanja u svim razredima imao uzorno vladanje 

           3. da je tijekom osnovnog obrazovanja sudjelovao u izvannastavnim aktivnostima. 
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Članak 3. 

1) Za izbor najboljeg učenika i učenice Škole vrednuju se postignuti rezultati iz ovih 

elemenata: 

1. Odličan uspjeh 

2. Izvannastavne aktivnosti 

3. Natjecanja  u znanju i stvaralaštvu (županijska, regionalna i državna) 

2) Rezultati postignuti na sportskim izvannastavnim natjecanjima ne vrednuju se 

prilikom izbora  najboljeg učenika i učenice Škole. 

 

 

                                  Članak 4. 

Svaki učenik i učenica- kandidat ima pravo biti predložen za najboljeg učenika i učenicu ako 

ispunjava uvjete iz čl. 2. i 3. ovog Pravilnika. 

 

 

Članak 5. 

Prijedlog kandidata za najboljeg učenika i učenicu Škole mogu dati razrednici 8. razreda i 

učenici 8. razreda (u daljnjem tekstu: predlagač) 

 

 

 

II. NA ČIN VREDNOVANJA  

 

Članak 6. 

 Elementi iz čl.3. vrednuju se na sljedeći način: 

 

1) ODLI ČAN USPJEH 

1. Odličan uspjeh tijekom školovanja vrednuje se tako što se za uspjeh na kraju svakog 

razreda (od. 1. do  8. razreda) dodjeljuje određeni broj bodova (Tabela 1.) 

2. Za bodovanje se uzima u obzir prva decimala. 

3. Ukupan mogući broj bodova za opći uspjeh od 1. do 8. razreda  je 80. 
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Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

1. Za svaku izvannastavnu aktivnost od 5. do 8. razreda u kojoj je kandidat sudjelovao   

tijekom cijele školske godine, za svaku godinu dodjeljuje se 1 bod. 

2. Za sudjelovanje u Školskom športskom društvu od 5. do 8. razreda kandidatu se za 

svaku godinu dodjeljuje 1 bod, bez obzira na broj sportova. 

 

      3)  NATJECANJA U ZNANJU I STVARALAŠTVU 

1. Za osvojeno mjesto na županijskom, regionalnom i državnom natjecanju u znanju iz 

pojedinih predmeta kandidatu se dodjeljuju bodovi prema tabeli (Tabela 2.). 

Tabela 2. 

 

OSVOJENO 

MJESTO 

B  R  O  J      B  O  D  O  V  A 

Županijska 

natjecanja 

Regionalna 

natjecanja 

Državna  

natjecanja 

1. mjesto 10 10 10 

2. mjesto 9 9 9 

3. mjesto 8 8 8 

4. mjesto 7 7 7 

5. mjesto 6 6 6 

6. mjesto 5 5 5 

7. mjesto 4 4 4 

8. mjesto 3 3 3 

9. mjesto 2 2 2 

10. mjesto 1 1 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 
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2. Za samo sudjelovanje na županijskom natjecanju u znanju, kandidatu se dodjeljuje 3 

boda, a osvojeno mjesto se dodatno boduje. 

3. Za samo sudjelovanje na državnom natjecanju u znanju kandidatu se dodjeljuje 5 

bodova, a osvojeno mjesto se dodatno boduje. 

4. Kandidatu, koji je sudjelovao na županijskoj smotri, dodjeljuju se 3 boda. 

5. Kandidatu, koji je predložen za državnu smotru, dodjeljuje se 5 bodova.  

6. Kandidatu, koji sudjeluje na državnoj smotri, dodjeljuje se 5 bodova bez obzira na 

osvojeno mjesto. 

7. Za ukupan broj bodova zbrajaju se bodovi sa svih natjecanja i smotri. 

 

III. IZBOR U ČENIKA 

 

Članak 7. 

1) Predlagač dostavlja pismeni prijedlog s kratkim obrazloženjem Povjerenstvu za izbor 

najboljeg učenika i učenice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), najkasnije do 15. svibnja 

tekuće školske godine. 

2) Prikupljanje prijedloga, bodovanje i utvrđivanje rezultata u školi provodi Povjerenstvo.  

3) Povjerenstvo se sastoji od članova: 

1. stručni suradnik pedagog- predsjednik Povjerenstva 

2. razrednici 8. razreda 

3. predstavnik učitelja razredne nastave 

4. predstavnik učitelja predmetne nastave 

5. predstavnik Vijeća učenika 

4) Član Povjerenstva ne može biti učenik koji je predložen za najboljeg učenika. 

5) Učitelj, koji je roditelj djeteta kandidata, ne može biti član Povjerenstva. 

      6) Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik. 

 

 

Članak 8.  

1) Povjerenstvo je dužno obavijestiti sve predložene učenike da, osobno ili na adresu Škole,  

dostave presliku dokumentacije kojom dokazuju rezultate natjecanja. 

2) Podatke o općem uspjehu kandidata i o sudjelovanju u izvannastavnim aktivnostima 

razrednici će ispisati iz imenika učenika i Matične knjige. 
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3) Učenik iz stavka 1. ovog članka dužan je dostaviti Povjerenstvu potrebnu dokumentaciju u 

skladu s ovim Pravilnikom, do 20. svibnja tekuće školske godine. 

  

Članak 9. 

1) Nakon prikupljanja dokumentacije i njene provjere Povjerenstvo utvrđuje broj bodova 

pojedinačno za svakog kandidata predloženog za najboljeg učenika, 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. 

3) Povjerenstvo daje Učiteljskom vijeću prijedlog ljestvice privremenog poretka koje 

potvrđuje prijedlog. 

4) Ljestvica privremenog poretka i pojedinačne bodovne tablice kandidata objavljuju se 

na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole, najkasnije do 25. svibnja tekuće 

školske godine. 

5) Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će biti objavljeni pod inicijalima imena i 

prezimena. 

6) Ljestvica privremenog poretka objavljuje se i ostaje istaknuta na oglasnoj ploči 5 dana. 

7) Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik koji ima 

veći broj bodova za uspjeh u učenju. Ukoliko i na temelju ovog učenici imaju jednak 

broj bodova, prednost ima onaj učenik koji ima veći broj bodova iz natjecanja. 

 

                                                     Članak 10. 

1) Na ljestvicu privremenog poretka učenik i/ili roditelj učenika ima pravo žalbe. 

2) Žalba na ljestvicu privremenog poretka podnosi se pismeno, u roku od 5 dana od dana 

objave ljestvice privremenog poretka na oglasnoj ploči, Povjerenstvu koje ju nakon 

razmatranja prosljeđuje Učiteljskom vijeću. 

 

Članak 11. 

Učiteljsko vijeće donosi konačnu odluku o izboru najboljeg učenika i učenice Osnovne 

škole Prelog. 
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Članak 12. 

     Najbolji učenik i učenica Osnovne škole Prelog proglašavaju se i nagrađuju javno u lipnju             

tekuće školske godine na svečanoj priredbi povodom završetka školske godine.  

 

 

Članak 13. 

1) U skladu s materijalnim mogućnostima Škole, najboljem učeniku i učenici dodjeljuju se 

nagrade. 

2) Pohvale i nagrade: (prema Statutu OŠ Prelog, čl. 145. i 146.  ) 

1. Pohvale mogu biti: pismene pohvale (pohvalnice), priznanja (u obliku medalja, 

pokala i sl.), plakete, diplome i sl. 

2. Nagrade mogu biti: knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije, 

sportski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti, 

novčane nagrade. 

3) O dodijeljenoj nagradi učeniku se izdaje i pisana isprava. 

4) O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija. 

 

Članak. 14. 

Sastavni dio ovog Pravilnika je i obrazac za bodovanje. 

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

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

 

Prelog, 20.02.2014. g. 

Klasa: 602-02/14-01-59 

Urbroj: 2109-40-14-01 

                                                                           Predsjednik Školskog odbora 
 Đuro Ujlaki 
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Obrazac za bodovanje 

 

KANDIDAT ZA NAJBOLJEG UČENIKA ILI U ČENICU  
OSNOVNE ŠKOLE PRELOG U ŠK. GOD. 201_/1_               

 
 

_______________________________________________________ 
Ime i prezime, razred 

 
 

1. ODLI ČAN USPJEH 
 

Razred Prosjek ocjena Broj bodova 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

U  K  U  P  N  O   

 

 

2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

 

Razred Aktivnosti Broj bodova 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

U  K  U  P  N  O  
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3. NATJECANJA  

 

Natjecanja Područje Datum i mjesto Osvojeno  

mjesto 

Broj 

bodova 

 

ŽUPANIJSKA 

 

    

    

    

 

REGIONALNA 

    

    

    

 

DRŽAVNA 

    

    

    

U  K  U  P  N  O    

 

SMOTRE 

 

Smotre Područje Datum i mjesto Broj bodova 

 

ŽUPANIJSKA 

   

   

 

DRŽAVNA 

   

   

U  K  U  P  N  O    

 

 

SVEUKUPNO 

 

R. BR. ELEMENTI BROJ BODOVA 

1. Odličan uspjeh  

2. Izvannastavne aktivnosti  

3. Natjecanja i smotre  

S  V  E  U  K  U  P  N  O  

 

 

U Prelogu, _____________     Predsjednik  Povjerenstva 
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