KRITERIJI ZA IZBOR UČENIKA/UČENICE
SJAJNIJI OD ZLATA

I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim kriterijima propisuje se način izbora učenika/učenice 1 Sjajniji od zlata, za tekuću školsku godinu,
za učenike od 1. do 8. razreda Osnovne škole „Brajda“.

Članak 2.
Učenikom Sjajnijim od zlata može postati onaj učenik koji ispunjava sljedeće uvjete:
1. Učenik koji je tijekom tekuće školske godine zapažen po svojem uspješnom radu i postignutim
iznadprosječnim rezultatima.
2. Učenik koji svojim vladanjem i pozitivnim odnosom prema okolini može biti uzor drugima.
3. Učenik koji uspješno svladava školski program.
4. Učenik kojemu tijekom školske godine nije izrečena pedagoška mjera kazne.
5. Učenik koji je tijekom cijele školske godine bio učenik OŠ Brajda.

Članak 3.
U izboru učenika Sjajnijeg od zlata vrednovat će se postignuća u radu školskih slobodnih aktivnosti,
uspjesi na natjecanjima znanja i stvaralaštva iz pojedinih predmeta i osvajanje nagrada, zatim
sudjelovanje i osvajanje nagrada i priznanja na smotrama, susretima, natječajima jezično-umjetničkog,
prirodoslovno-matematičko-informatičkog i tehničkog stvaralaštva, sportskim natjecanjima ŠŠK te
natjecanjima Crvenog križa.
U obzir će se uzimati i iznimni rezultati u izvanškolskim aktivnostima (npr. u glazbenoj ili plesnoj školi,
sportskim klubovima i sl.).
Postignuća će se vrednovati odvojeno za RN i PN, pojedinačno i skupno.
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Članak 4.
Kategorije vrednovanja su sljedeće:
1. Natjecanja u znanju
2. Sportska natjecanja
3. Sudjelovanje i osvajanje nagrada i priznanja na smotrama, susretima, natječajima jezičnoumjetničkog, prirodoslovno-matematičko-informatičkog i tehničkog stvaralaštva te
natjecanjima Crvenog križa
4. Izniman i istaknut doprinos u provedbi školskih projekata, priredbi ili drugih školskih
aktivnosti

II. NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI

Članak 5.
Postignuća učenika u kategoriji NATJECANJA U ZNANJU vrednuju se ako je učenik dosegao :
a) državnu razinu (zapažen rezultat ili samo sudjelovanje)
b) županijsku razinu (od 1. do 5.mjesta)

Članak 6.
Elementi koji se vrednuju pri rangiranju učenika u kategoriji SPORTSKA NATJECANJA (pojedinci) jesu:
a) sudjelovanje i uspjeh na sportskim natjecanjima kao član školskog sportskog kluba (ŠŠK)
b) sudjelovanje i uspjeh na izvanškolskim (klupskim) sportskim natjecanjima

Članak 7.
Postignuća učenika s obzirom na razine sportskih natjecanja ŠŠK vrednovat će se ako je učenik
pobijedio na gradskoj razini, odnosno sudjelovao na županijskoj razini i postigao minimalno jedno od
prva tri mjesta, bilo kao pojedinac ili član skupine.

Članak 8.
Kod postignuća na izvanškolskim (klupskim) sportskim natjecanjima vrednuju se samo županijska
razina (prva tri mjesta), te sudjelovanje na državnoj i/ili međunarodnoj (svjetskoj) razini, bilo kao
pojedinac ili član skupine.

Članak 9.
Sudjelovanje i osvajanje nagrada i priznanja na smotrama, susretima, natječajima jezično-umjetničkog
prirodoslovno-matematičko-informatičkog i tehničkog stvaralaštva te natjecanjima Crvenog križa (u
okviru škole ili izvanškolske aktivnosti) vrednovat će se samo ako se radi o postignućima
međunarodne, državne ili 1.-3.mjesto županijske razine.
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Članak 10.
Učenik koji se istaknuo iznimnim doprinosom u provedbi školskih projekata, priredbi ili drugih školskih
aktivnosti , na prijedlog učitelja-voditelja tih aktivnosti, ako zadovoljava uvjete iz čl.2., uz suglasnost
članova UV, može biti proglašen učenikom Sjajnijim od zlata.

III. IZBOR UČENIKA SJAJNIJIH OD ZLATA
Članak 11.
Kandidate za izbor učenika Sjajniji od zlata predlažu razrednici, voditelji slobodnih aktivnosti,
predmetni učitelji ili sami učenici posredstvom razrednika ispunjavanjem prijavnice.
Učenici koji se kandidiraju na temelju izvanškolskih postignuća trebaju priložiti dokumentaciju kojom
će dokazati svoja postignuća (diplome, priznanja, potvrde,…)

Članak 12.
Prikupljanje prijedloga, vrednovanje i zbrajanje rezultata provodi Tim za kvalitetu škole u mjesecu
svibnju tekuće godine i donosi konačan popis učenika Sjajnijih od zlata za tekuću školsku godinu.

Članak 13.
Učiteljsko vijeće razmatra ispunjavanje uvjeta iz čl. 2 ovih Kriterija i potvrđuje konačan popis učenika
Sjajnijih od zlata za tekuću školsku godinu.
Nakon objavljivanja popisa, u roku od dva dana mogu se dostaviti primjedbe u pisanom obliku Timu za
kvalitetu.
Članak 14.
Učenici Sjajniji od zlata proglašavaju se na završnoj priredbi na kraju tekuće školske godine.
Proglašeni učenici dobivaju priznanje, a u skladu s materijalnim mogućnostima škole, mogu se
dodijeliti i primjereni pokloni.
Popis učenika Sjajnijih od zlata objavit će se i u školskom listu i/ili na istaknutom mjestu u školi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Kriteriji za izbor učenika Sjajnijih od zlata stupaju na snagu danom donošenja na sjednici Učiteljskog
vijeća.
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