KRITERIJI
ZA IZBOR UČENIKA / UČENICE GENERACIJE OSNOVNE ŠKOLE
„BELVEDERE“, RIJEKA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim kriterijima propisuje se način izbora učenika / učenice generacije osmog
razreda Osnovne škole „Belvedere“ u Rijeci.
Članak 2.
Učenikom generacije može postati onaj kandidat/kandidatkinja koji ispunjava
sljedeće uvjete:
1. da je tijekom školovanja imao odličan uspjeh u svim razredima
2. da je tijekom školovanja imao uzorno vladanje
3. da se tijekom školovanja isticao radom u slobodnim aktivnostima
4. da je učenik OŠ „Belvedere“ najmanje četiri posljednje godine
školovanja.
Članak 3.
U izboru učenika generacije vrjednuju se školski uspjeh i vladanje, rezultati u
radu školskih slobodnih aktivnosti, uspjesi na natjecanjima u znanju i stvaralaštvu iz
pojedinih predmeta i osvajanje nagrada na natjecanjima, zatim sudjelovanje i
osvajanje nagrada na smotrama likovnog,
glazbenog, jezičnog i tehničkoga
stvaralaštva te športskim natjecanjima provedenim u organizaciji škole, ili
predstavljajući školu.

Članak 4.
Elementi koji se vrjednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije jesu:

ELEMENTI
1. uspjeh u učenju tijekom osnovnoga školovanja

maksimalan
broj bodova
40

2. vladanje

24

3. sudjelovanje u radu školskih slobodnih aktivnosti

16

4. uspjeh na natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta

96

5. uspjeh na smotrama, izložbama i sl.

84

6. športski uspjeh

50

7. predsjedanje razrednim odjelom

8

8. mišljenje razrednog vijeća

10

UKUPNO

404

Članak 5.
Pravo da bude izabran ima svaki učenik završnog razreda koji ispunjava
uvjete iz čl. 2. i 3. ovih kriterija.

II. NAČIN VRJEDNOVANJA AKTIVNOSTI
Članak 6.
Aktivnosti iz čl. 2., 3. i 4. ovih kriterija vrjednuju se na sljedeći način:
1. Zbroj prosječnih ocjena na kraju svake školske godine.
2. Zbroj ocjene iz vladanja (primjerno 3, dobro 2)

2. Za svaku godinu rada u slobodnim aktivnostima upisanim u svjedodžbu
kandidat po aktivnosti u svakom razredu dobiva 1 bod.
3. Za sudjelovanje i osvojeno mjesto na školskom, županijskom i državnom
natjecanju, europskom i svjetskom natjecanju u znanju iz pojedinih predmeta
kandidat može dobiti sljedeći broj bodova:

A
B
C
D
E
F

razina natjecanja

I. mjesto

broj
II. mjesto

školsko natjecanje
gradsko natjecanje
regionalno natjecanje
županijsko natjecanje
državno natjecanje
olimpijade znanja, europska i
svjetska natjecanja

3
4
5
6
7
9

2
3
4
5
6
8

bodova
III. mjesto
1
2
3
4
5
7

sudjelovanje
0,5
1
2
3
4
6

Ako je natjecanje skupno, kandidatu koji je bio član skupine pripada 30% bodova
koje je postigla skupina.

4. Za osvojeno mjesto na natjecanjima i smotrama likovnog, glazbenog,
jezičnog, dramskog, recitatorskog, literarnog, tehničkog stvaralaštva te natjecanjima
Mladeži Crvenoga križa:

razina natjecanja
A
B
C
D
E
F

školsko natjecanje
gradsko natjecanje
regionalno natjecanje
županijsko natjecanje
državno natjecanje
olimpijade, europska i
svjetska natjecanja

I. mjesto

br o j
II. mjesto

3
4
5
6
7
9

2
3
4
5
6
8

bodova
III. mjesto
1
2
3
4
5
7

sudjelovanje
0,5
1
2
3
4
6

Ako je natjecanje skupno, kandidatu koji je bio član skupine pripada 20% bodova
koje je postigla skupina
Napomena: U tehničkom stvaralaštvu boduje se jedno priznanje i to ono koje
nosi više bodova na smotri. Priznanje donosi 3 boda.

5. Za uspjeh u športskim natjecanjima:
razina natjecanja
A
B
C
D
E
F

školsko natjecanje
gradsko natjecanje
regionalno natjecanje
županijsko natjecanje
državno natjecanje
olimpijade, europska i
svjetska natjecanja

I. mjesto
3
4
5
6
7
9

broj
II. mjesto
2
3
4
5
6
8

bodova
III. mjesto
1
2
3
4
5
7

sudjelovanje
0,5
1
2
3
4
6

Ako je natjecanje skupno, kandidatu koji je bio član skupine pripada 20% bodova
koje je postigla skupina

Napomena: Ako je kandidat za učenika generacije osvojio jedno od prva tri
mjesta na natjecanju u organizaciji športskih klubova, na temelju tih rezultata pripada
mu 50% od broja bodova utvrđenih za odgovarajuću razinu natjecanja u prethodnoj
tablici.

6. Za svaku godinu predsjedanja razrednim odjelom kandidatu pripada po 1
bod.

7. Tajnim glasanjem članovi razrednog vijeća daju svoj glas za učenika
generacije. Onaj učenik koji dobije najveći broj glasova dobiva 10 bodova, drugi po
broju glasova 5 bodova, a treći 2 boda.

III. IZBOR UČENIKA GENERACIJE
Članak 7.
Praćenje, prikupljanje prijedloga i zbrajanje rezultata u Školi vrši stručni
suradnik pedagog u suradnji s razrednikom/razrednicom VIII. razreda.

Članak 8.
Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik
koji ima veći broj bodova za uspjeh u učenju. Ako i po ovoj osnovi kandidati imaju
jednak broj bodova, prednost ima onaj koji ima veći broj bodova za uspjeh na
natjecanjima. Ako i po ovoj osnovi dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova,
prednost ima onaj koji ima veći broj bodova za uspjeh na smotrama i slično. Ako i po
ovoj osnovi dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj koji
ima veći broj bodova na temelju uspjeha u športu. Ako i po ovoj osnovi dva ili više
kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj koji ima veći broj bodova na
osnovi ocjene Razrednog vijeća.
Članak 9.
Razredno vijeće razmatra prijedlog stručnog suradnika i moguće primjedbe
razreda i donosi odluku o izboru učenika generacije.
Članak 10.
Prigovor ili žalba na odluku Razrednog vijeća podnosi se Ravnatelju u roku od
tri dana nakon proglašenja učenika generacije.
Odluka Ravnatelja je konačna.
Članak 11.
Rok za proglašenje učenika generacije je kraj nastavne godine.

Članak 12.
Učenik generacije dobiva diplomu “Učenik generacije” koja je sastavni dio ovih
kriterija. U skladu s materijalnim mogućnostima škole, učenicima generacije mogu se
i odgovarajući darovi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Kriterije donosi učiteljsko vijeće i stupaju na snagu danom donošenja.

Članak 14.
Izmjene i dopune ovih kriterija donose se na način i po postupku po kojima su
Kriteriji i doneseni.
Rijeka, 31. svibnja 2016.

