
Na temelju članka 58. i članaka 125., 126. i 127. Statuta Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj 

(u daljem tekstu: Škola) u skladu s člankom 83. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi(„NN“ br. 152/14 i 07/17) na prijedlog Učiteljskog vijeća, uz prethodnu raspravu na 
Vijeću učenika i Vijeću roditelja, Školski odbor Osnovne škole Lijepa naša na 
sjednici održanoj dana 19.4.2017. godine donosi  

 

 

P R A V I L N I K 
o dodjeljivanju pohvala i nagrada učenicima 

Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj 

 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom se utvrđuju vrste pohvala i nagrada učenicima, kriteriji i postupci 

pohvaljivanja i nagrađivanja učenika. 

Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe. 

 

Članak 2. 
 

Ciljevi dodjeljivanja pohvala i nagrada učenicima su poticanje izvrsnosti učenika u 

odgojno-obrazovnom radu, isticanje pozitivnog primjera, poticanje učenika na što bolje 
vladanje i postizanje što boljih rezultata u nastavnim, izvannastavnim, izvanškolskim 
aktivnostima, sudjelovanje u kulturnim, sportskim, radnim i humanitarnim aktivnostima. 

Škola nagrađuje i pohvaljuje učenike koji postižu iznimne rezultate u: 

- uspješnom učenju i uzornom vladanju; 
- uspješnom predstavljanju Škole na natjecanjima, smotrama i istraživačkom radu; 
- organizaciji i provedbi društveno-korisnih, kulturnih, sportskih i humanitarnih aktivnosti; 
- izvannastavnim oblicima rada koji promoviraju pozitivne vrijednosti i Školu. 

 

Članak 3. 
 

Pohvale i nagrade dodjeljuju se prema odredbama Statuta Škole i po kriterijima iz ovog 

Pravilnika. 
Pohvale i nagrade se mogu dodijeliti učenicima pojedincima i skupinama učenika. 

 

 

 



Članak 4. 
 

Pohvale i nagrade dodjeljuju se za: 

- postignute rezultate u učenju i uzornom vladanju; 
- ostvarene rezultate u izvannastavnim aktivnostima; 
- uzornom odnosu prema učiteljima i učenicima; 
- sudjelovanje i postignute rezultate na školskom, općinskom, županijskom, regionalnom, 
državnom i međudržavnom natjecanju; 

- sudjelovanje u kulturnim, sportskim, radnim, humanitarnim i volonterskim aktivnostima. 

 

Članak 5. 
 

Prijedlozi se iznose na sjednicama Učiteljskog vijeća ili se dostavljaju u pismenoj formi 

Povjerenstvu za pohvaljivanje i nagrađivanje učenika (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).  

 

Članak 6. 

 

Povjerenstvo za pohvaljivanje i nagrađivanje učenika ima 5 članova koju imenuje Učiteljsko vijeće 

na prijedlog ravnatelja škole tijekom drugog polugodišta za tekuću školsku godinu.  

Povjerenstvo sačinjavaju sljedeći članovi: 

- razrednik 8. razreda; 

- pedagoginja Škole; 

- učitelj razredne nastave; 
- predsjednik Vijeća učenika, 
- ravnatelj Škole. 

Temeljem dobivenih prijedloga sačinjava rang listu i dostavlja prijedlog Učiteljskom vijeću na 

usvajanje. 
 

Članak 7. 
 

Odluka o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika javno se priopćava i objavljuje na web stranici 

Škole. 
 
 

POHVALE 
 

Članak 8. 
 

Škola učenicima tijekom nastavne godine, na kraju prvog polugodišta i na kraju nastavne 

godine može izreći pedagošku mjeru: 
a) usmenu pohvalu, 
b) pisanu pohvalu. 

Prijedlog za dodjeljivanje Pohvale može u usmenom ili pismenom obliku pokrenuti: 

• Razrednik; 

• Predmetni učitelj; 

• voditelj izvannastavne aktivnosti; 

• Vijeće učenika; 



• Razredno vijeće; 

• Učiteljsko vijeće. 

Usmenu i pisanu pohvalu izriče razrednik, Razredno vijeće i Učiteljsko vijeće. 
Škola učeniku kojemu je izrečena pedagoška mjera Pisana pohvala dodjeljuje Pohvalnicu u 
pisanom obliku. 

Članak 9. 
 

Pohvalnica se dodjeljuje učeniku Škole koji je ispunio kriterije za dodjeljivanje 
pohvala iz ovog Pravilnika. 

 

 

NAGRADE 

 

Članak 10. 
 

Nagrade mogu biti priznanja u obliku medalja, knjiga, pokala, skulptura, plakete, instrumenata, 
opreme ili pribora za odgovarajući nastavni predmet, novčane nagrade, putovanja ili posjete za 

cijeli razredni odjel ili skupine učenika. 

 

Članak 11. 
 

Prijedlog za dodjeljivanje pojedinačne ili skupne nagrade može pokrenuti: 

- razrednik; 

- predmetni učitelj; 

- voditelj izvannastavne aktivnosti; 
- Vijeće učenika; 

- Razredno vijeće; 

- Učiteljsko vijeće; 
- Vijeće roditelja; 
- Ravnatelj. 

 

Članak 12. 

 

Pojedinačne nagrade učenici zadržavaju kod sebe i s njima raspolažu. 

Kolektivne nagrade mogu biti: 

•odlazak na jednodnevni izlet; 

•posjeti kazalištu, kinu ili drugoj obrazovnoj ili kulturnoj ustanovi; 

•oprema, literatura, pribor. 

Ako je kolektivna nagrada oprema ili pribor koja se koristi u radu nagrađene grupe-ekipe, 

nagrada ostaje Školi za daljnji rad navedene grupe. 
 

 

IZBOR UČENIKA GENERACIJE 
 

Članak 13. 

Učenici generacije mogu postati oni učenici osmog razreda Škole koji ispunjavaju sljedeće 

kriterije: 



1. tijekom školovanja su imali odličan uspjeh u svim razredima; 

2. tijekom školovanja istaknuli su se uzornim vladanjem; 
3. tijekom školovanja ostvarili su zapažene rezultate u radu izvannastavnih i izvanškolskih 

aktivnosti; 
4. tijekom školovanja sudjelovali su i ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima, 

smotrama, sportu i drugim oblicima aktivnosti; 

5. tijekom školovanja istaknuli su se pomaganjem drugim učenicima u učenju i ostalim 

aktivnostima. 
 

Članak 14. 
 

Prijedlog kandidata za izbor UČENIKA generacije mogu pokrenuti učenici razrednih odjela 
i razrednici, a na posebnom obrascu dostavljaju Povjerenstvu.  

 

Članak 15. 
 

Povjerenstvo za izbor učenika generacije o svom radu vodi zapisnik u kojem obrazlaže po kojim 

kriterijima predlaže kandidate i podnosi ga na razmatranje Učiteljskom vijeću. 

 

Članak 16. 

 

Učiteljsko vijeće Škole razmatra prijedlog Povjerenstva i donosi odluku o izboru učenika 

generacije. 

Ako dva ili više učenika imaju jednak broj bodova, Učenikom generacije se proglašava 
onaj koji ima najveći broj bodova po kriteriju uspjeha, a nakon toga onaj koji ima više bodova po 

kriteriju sudjelovanje na natjecanjima.  

U iznimnim slučajevima Učiteljsko vijeće može donijeti odluku da se učenikom generacije 

proglasi više učenika. 
 

Članak 17. 
 

Učenik generacije se proglašava javno. 
Na oglasnoj ploči i web stranici škole uz Odluku o izboru UČENIKA GENERACIJE 

objavljuje se uvećana fotografija učenika generacije i pojedinačne fotografije svih kandidata. 
 

Članak 18. 
 

Učenicima generacije Škola dodjeljuje posebnu plaketu “Učenik generacije” i nagradu na Danu 

škole. 

 

Članak 19. 
 

Prigovor ili žalba na odluku Učiteljskog vijeća podnosi se u pisanom obliku Školskom odboru 

Škole u roku od 3 dana nakon proglašenja Učenika generacije. 
Odluka Školskog odbora je konačna. 

 

 



ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 

 

Sastavni dio ovog Pravilnika su kriteriji za izricanje pohvala, dodjelu nagrada i izbor učenika 

generacije 

Članak 21. 

 

Učiteljsko vijeće donosi Odluku o dodjeljivanju pojedinačnih i kolektivnih nagrada 
učenicima. U Odluci se definira vrsta nagrade prema bodovnim pragovima. Odluka Učiteljskog 
vijeća je konačna. 
Učiteljsko vijeće daje prijedlog vrste nagrade za učenike, a ravnatelj odobrava u skladu s 
financijskim planom Škole. 

 

Članak 22. 
 

O dodjeljivanju pohvala i nagrada vodi se dokumentacija: 

a) pohvale i nagrade evidentiraju razrednici u imeniku, e-Dnevniku, matičnoj knjizi i e-Matici; 
b) u posebnoj knjizi pohvala i nagrada Škole evidenciju pohvala i nagrada vodi ravnateljica, a 
čuva se u tajništvu Škole; 

c) u Spomenici Škole koju vodi ravnatelj evidentiraju se učenici kojima je dodijeljena nagrada 

učenici generacije. 
 

Članak 23. 
 

Za provođenje ovog Pravilnika zadužuje se ravnatelj Škole. 
 

Članak 24. 
 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način i po postupku po kojem je donesen ovaj 
Pravilnik. 

 

Članak 25. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.  
 



 

OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA 

                T U H E LJ 
 

I. KRITERIJI ZA IZRICANJE POHVALA RAZREDNIKA I RAZREDNOG VIJEĆA: 
 

- postignuti rezultati u učenju (prosjek ocjena 4,5 – 4,9); 
- uzorno vladanje; 
- učenik vidno popravio uspjeh i vladanje (u odnosu na proteklo razdoblje); 

- učenik pomaže učenicima u učenju; 
- aktivan u kulturnim, radnim, humanitarnim aktivnostima. 
 

II. KRITERIJI ZA IZRICANJE POHVALA UČITELJSKOG VIJEĆA: 
 

- postignuti rezultati u učenju (prosjek ocjena 5,0), 
- uzorno vladanje, 

- isticanje u izvannastavnim aktivnostima, 

- sudjelovanje i ostvareni zapaženi rezultati na školskom, općinskom, županijskom, 
regionalnom, državnom i međudržavnom natjecanju i smotrama. 
 

 

III. KRITERIJI BODOVANJA ZA DODJELU NAGRADA 

 

1.  UČENJE I VLADANJE 

 

➢  za odličan uspjeh čiji je prosjek 5.00 20 bodova 

➢  za odličan uspjeh čiji je prosjek veći ili jednak od 4.75  15 bodova 

➢  za odličan uspjeh čiji je prosjek do 4.75  10 bodova 

➢  za vrlo dobar uspjeh čiji je prosjek veći ili jednak od 4.00     8 bodova 

➢  za vrlo dobar uspjeh do 4.00    5 bodova 

➢  za uzorno vladanje    2 boda 

 

 

2. OBRAZOVNO PODRUČJE 

a.)  SUDJELOVANJE U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA I DODATNOJ 

NASTAVI 

Za sudjelovanje u svakoj aktivnosti za koju voditelj aktivnosti izdaje potvrdu - 1 bod 

b.) SUDJELOVANJE U SMOTRAMA I NATJECANJIMA 

 

• školska priredba (ne po priredbi već tijekom godine) - 3 boda 

• školsko natjecanje i smotra - 5 bodova 

• županijsko natjecanje (znanje, smotre, kvizovi, sport) - 10 bodova 

• regionalno ili državno natjecanje (znanje, smotre, kvizovi, sport) - 15 bodova 



• međunarodno natjecanje (škola) - 20 bodova 

• festival znanja – 5 bodova 

• međunarodno natjecanje (Klokan) - 3 boda 

• ostalo (sudjelovanje na raznim likovnim i literarnim natjecanjima) - samo objavljeni radovi 

- 1 bod 

 

c.) ZA OSVOJENA MJESTA NA: 

 

 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 

na školskom natjecanju 10 bodova 5 bodova 2 boda 

na županijskom 

natjecanju 

20 bodova 

 

15 bodova 10 bodova 

Međužupanijsko 

/regionalno natjecannje 

30 bodova 20 bodova 15 bodova 

na državnom natjecanju 40 bodova 

 

30 bodova. 20 bodova 

 

 

d.) IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI(razredniku donijeti potvrdu kluba) 

 

• za sudjelovanje u svakoj aktivnosti - 1 bod 

• za postignut izrazito zapažen uspjeh u izvanškolskim aktivnostima (osvojeno 1., 2., 3. mjesto) 

međuopćinsko natjecanje - 1 bod 

županijsko natjecanje - 2 boda 

međužupanijsko natjecanje - 3 boda 

državno natjecanje - 4 boda 

 

 

IV. KRITERIJI BODOVANJA ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE 

 

1. Uspjeh 

Zbraja se prosjek uspjeha učenika u svakom razredu na dvije decimale. 

 

2. Vladanje 

Za uzorno vladanje učeniku se dodjeljuje 1 bod za svaku godinu obrazovanja. 

 

3. Natjecanja i smotre tijekom osnovnoškolskog obrazovanja 

 

Obrazovno područje: 

 županijska natjecanja 

i smotre 

međužupanijska 

natjecanja i  smotre 

državna natjecanja i 

smotre 

1. mjesto  5 bodova 7 bodova 15 bodova 

2. mjesto  3 boda 5 bodova 12 bodova 

3. mjesto  1 bod 3 boda 10 bodova 

4. mjesto  1 boda    8 boda 

5. – 10. mjesto     6 boda 



Sudjelovanje  0,5 bodova 1 bod   2 boda 

 

 

Kulturno- sportsko područje 

 

 županijsko 
međužupanijsko 

državno 

 

1. mjesto  5 bodova 6 bodova 7 bodova 

2. mjesto  3 boda 5 bodova 6 bodova 

3. mjesto  1 bod 4 boda 5 bodova 

Sudjelovanje   = 0,5 bodova  



Ukoliko se održava samo ekipno natjecanje kandidatu koji je bio član ekipe pripada 20% bodova 

od bodova predviđenih za pojedinačni plasman. 

 

Ostali pokazatelji uspješnosti 
 

 

sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole 1bod 

humanitarne aktivnosti, volontiranje u školi i izvan nje  1bod 

sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima  1bod 

posebna postignuća na smotrama, susretima i natječajima koji nisu u organizaciji 

Agencije za odgoj i obrazovanje, a učenik predstavlja školu i škola ga je prijavila 

                  - za dodijeljenu diplomu, pohvalu, priznanje ili zahvalnicu 

 

1bod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA 

               T U H E LJ 

Temeljem Pravilnika o dodjeljivanju pohvala i nagrada učenicima 
Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj podnosim: 

 

                     PRIJEDLOG ZA DODJELJIVANJE  

POHVALE/NAGRADE 

 

učeniku/učenici________________________________, ____ razreda, 

za:   a) postignute rezultate u učenju i uzornom vladanju;  

        b) ostvarene rezultate u izvannastavnim aktivnostima; 

        c) uzornom odnosu prema učiteljima i učenicima; 

d) sudjelovanje i postignute rezultate na školskom, općinskom, županijskom, regionalnom, 

državnom i međudržavnom natjecanju; 

e) sudjelovanje u kulturnim, sportskim, radnim, humanitarnim i volonterskim aktivnostima. 

 

Obrazloženje: 

Temeljem kriterija za izricanje/dobivanje:  

a) pohvala razrednika 

b) pohvale Učiteljskog vijeća 

c) nagrade 

učenik/učenica se predlaže za nagradu jer je postigao_____ bodova. 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

U Tuhlju, ________  

 

Zahtjev podnosi: ___________________________        ___________________ 
                                                                                                                                                                                                                                    (potpis) 

 



OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA 

               T U H E LJ 

Temeljem Pravilnika o dodjeljivanju pohvala i nagrada učenicima 
Osnovne škole Lijepa naša, Tuhelj podnosim: 

 

PRIJEDLOG ZA  

UČENIKA/UČENICU GENERACIJE 

 

________________________________ 

Obrazloženje: 

Temeljem kriterija učenik/učenica ima_____ bodova.  

 

Kriterij bodovanja BODOVI 

Uspjeh    

Vladanje  

Natjecanja i smotre                

Kulturno-sportsko područje  

Ostali pokazatelji  

     

OBRAZLOŽENJE: 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

U Tuhlju, ________  

 

Zahtjev podnosi: ___________________________        ______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                    (potpis) 


