Pravilnik o dodjeljivanju pohvalnica, zahvalnica, priznanja i nagrada uĉenicima
Gimnazije Bernardina Frankopana
OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovim pravilnikom se utvrĎuje vrsta pohvala i nagrada učenicima te kriteriji i postupci pohvaljivanja i
nagraĎivanja.
Ĉlanak 2.
Stavak 1.
Cilj dodjeljivanja pohvala i nagrada učenicima je poticanje izvrsnosti u odgojno-obrazovnom radu,
isticanje pozitivnog primjera te poticanje učenika na što bolje vladanje i postizanje što boljih rezultata
u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.
Škola nagraĎuje i pohvaljuje učenike koji postižu izuzetne rezultate u kategorijama:
- školski uspjeh i vladanje
- uspješno predstavljanje Škole na natjecanjima, smotrama i u istraživačkom radu
- sudjelovanje u društveno korisnim i humanitarnim aktivnostima u školskom volonterskom klubu
- redovito pohaĎanje nastave
- polaznik umjetničkih programa i/ili kategorizirani sportaš koji postiže odličan školski uspjeh
- aktivno korištenje usluga školske knjižnice
Članak 2.
Pohvalnice, zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuju se prema odredbama Statuta Škole i po
kriterijima iz ovog Pravilnika.
Pohvalnice, zahvalnice, priznanja i nagrade se mogu dodijeliti učenicima pojedincima i grupama.
Članak 3.
Odluka o nagraĎivanju se javno objavljuje.
Pohvalnice, zahvalnice, priznanja i nagrade se javno uručuju i dodjeljuju povodom značajnih datuma,
Dana škole, godišnjica, jubileja, svečanih priredbi ili pri podjeli učeničkih svjedodžbi.
POHVALE I NAGRADE UĈENICIMA
Ĉlanak 5.
Stavak 1.
U gimnazijskom programu Škola dodjeljuje pohvalnicu za odličan uspjeh i uzorno vladanje:
- Opći uspjeh od 4.50 do 4.59 i uzorno vladanje - pohvala Razrednog vijeća.
- Opći uspjeh od 4.60 do 5.00 i uzorno vladanje - pohvala Nastavničkog vijeća.
Stavak 2.
U četverogodišnjem strukovnom Škola dodjeljuje pohvalnicu za odličan uspjeh i uzorno vladanje:
- Opći uspjeh od 4.00 do 4.49 i uzorno vladanje - pohvala Razrednog vijeća.
- Opći uspjeh od 4.50 do 5.00 i uzorno vladanje - pohvala Nastavničkog vijeća.
Stavak 3.
U trogodišnjem strukovnom programu Škola dodjeljuje pohvalnicu za vrlo dobar i odličan uspjeh i
uzorno vladanje:
- Opći uspjeh od 3.50 do 3.99 i uzorno vladanje - pohvala Razrednog vijeća.
- Opći uspjeh od 4.00 do 5.00 i uzorno vladanje – pohvala Nastavničkog vijeća.

Stavak 4.
Pohvalu razrednog i nastavničkog vijeća razrednik unosi u e-Dnevnik kao pedagošku mjeru, upisuje u
matičnu knjigu te uručuje pohvalnicu učeniku uz razrednu svjedodžbu.
Stavak 5.
Učeniku koji ima opći uspjeh 5,00 Škola dodjeljuje nagradu. O vrsti nagrade odlučit će
ravnateljica/ravnatelj na prijedlog nastavničkog vijeća.
Ĉlanak 6.
Stavak 1.
Za sudjelovanje na školskom natjecanju Škola učeniku dodjeljuje pohvalnicu u tekućoj školskoj
godini, a za više razine se pohvalnice i nagrade javno uručuju i dodjeljuju povodom značajnih datuma,
Dana škole, godišnjica, jubileja, svečanih priredbi ili pri podjeli učeničkih svjedodžbi.

Stavak 2.
Učenici koji sudjeluju na školskom natjecanju oslobaĎaju se usmenog ispitivanja nastavnog gradiva iz
svih predmeta na dan školskog natjecanja.
Učenici koji sudjeluju na jednoj od meĎurazina natjecanja oslobaĎaju se usmenog ispitivanja
nastavnog gradiva iz svih predmeta tri radna dana prije natjecanja i dva radna dana poslije natjecanja.
Učenici koji sudjeluju na najvišoj razini natjecanja oslobaĎaju se usmenog ispitivanja nastavnog
gradiva iz svih predmeta pet radnih dana prije natjecanja i dva radna dana poslije natjecanja.
Stavak 3.
Za tekuću školsku godinu razrednik u e-Dnevnik unosi podatke o rezultatima natjecanja učenika u
kategoriju ''Osobni podaci – bilješka razrednika'' nakon što od mentora učenika koji su sudjelovali na
natjecanju ili stručne službe dobije navedene podatke.
Ĉlanak 7.
Stavak 1.
Za sudjelovanje u društveno korisnim i humanitarnim aktivnostima u školskom volonterskom klubu
Škola dodjeljuje zahvalnicu za tekuću školsku godinu.
Stavak 2.
Za tekuću školsku godinu razrednik na prijedlog voditelja volonterskog kluba u e-Dnevnik unosi
podatke o aktivnosti učenika u klubu u kategoriju ''Osobni podaci – izvannastavne aktivnosti''.
Ĉlanak 8.
Stavak 1.
- Učenik koji nije izostao niti jedan sat tijekom nastavne godine osloboĎen je redovitog pohaĎanja
nastave u zadnjem kalendarskom tjednu. Isti učenik može, na temelju vlastite procjene i konzultacija s
predmetnim nastavnikom, doći na sate nastavnih predmeta u kojima još treba odraditi neke obveze
(prema Kodeksu o smanjenju ciljanih izostanaka).
- Učeniku razrednik uručuje pisanu pohvalnicu za redovitu prisutnost na nastavi. Bilješku o izricanju
pohvale razrednik unosi u e-Dnevnik kao pedagošku mjeru. Razrednik će o tome da je učenik
osloboĎen nastave u zadnjem tjednu nastave pravovremeno unijeti bilješku u e-Dnevnik u kategoriji
''Dnevnik rada – napomena''.
- Učenik koji je tijekom nastavne godine opravdano izostao do trideset sati nastave ostvaruje pravo
dogovaranja termina za odgovaranje gradiva s predmetnim nastavnikom u zadnja tri kalendarska
tjedna nastave. Razrednik će o tome pravovremeno unijeti bilješku u e-Dnevnik u kategoriji ''Dnevnik
rada – napomena''.

Stavak 2.
Odredbe iz St.1. ovog Članka ne odnose se na učenike koji imaju neopravdane izostanke.
Stavak 3.
Nastavničko vijeće će donijeti odluku o nagraĎivanju razrednog odjela s najmanjim brojem sati
izostanaka po učeniku. O vrsti nagrade odlučit će ravnateljica/ravnatelj na prijedlog nastavničkog
vijeća.
Ĉlanak 9.
Nastavničko vijeće će donijeti odluku o nagraĎivanju učenika koji je u tekućoj školskoj godini
proglašen čitačem godine, a prema prijedlogu školske knjižničarke i profesora Hrvatskoga jezika.
Učeniku će nagradu uručiti školska knjižničarka povodom obilježavanja Dana hrvatske knjige 22.
travnja.
Ĉlanak 10.
Stavak 1.
Prema prijedlogu razrednika Nastavničko vijeće donosi odluku o nagraĎivanju učenika završnih
razreda koji su ostvarili poseban doprinos radu Škole tijekom srednjoškolskog obrazovanja, a prema
kriterijima:
- aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, projektima, manifestacijama,
istraživanjima, učeničkoj zadruzi i drugo (ne odnosi se na obvezne i izborne predmete)
- uspješno plasiranje na višu razinu natjecanja tijekom srednjoškolskog obrazovanja
Stavak 2.
Prema prijedlogu voditelja školskog volonterskog kluba uručit će se priznanje učenicima završnih
razreda koji su aktivno sudjelovali u najmanje dvije akcije kluba tijekom srednjoškolskog obrazovanja
odnosno nagrada za aktivno sudjelovanje u više od dvije akcije kluba.
Stavak 3.
Prema prijedlogu razrednika Nastavničko vijeće donosi odluku o posebnom priznanju i nagraĎivanju
učenika završnih razreda koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja u svim razredima ostvarili
prosjek ocjena 5.00.
Stavak 4.
Odluku o vrsti nagrade iz St. 1., St. 2. i St. 3. ovog članka za tekuću školsku godinu donosi
ravnateljica/ravnatelj na prijedlog Nastavničkog vijeća.
KRITERIJI I MJERILA ZA BIRANJE NAJBOLJIH UĈENIKA NA ZAVRŠETKU
SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Ĉlanak 11.
Na završetku srednjoškolskog obrazovanja biraju se najbolji učenici u završnim razredima. IzmeĎu
najboljih učenika u završnim razredima bira se najbolji učenik cijele generacije.
Ĉlanak 12.
Izbor najboljeg učenika u svakom završnom razredu vrši razrednik, razredno vijeće i učenici tog
razreda.
Za prijedlog najboljeg učenika generacije meĎu izabranim najboljim učenicima svakog završnog
razreda zaduženo je Povjerenstvo za izbor najboljeg učenika generacije u sastavu razrednici završnih
razreda i ravnateljica.
Povjerenstvo dostavlja prijedlog Nastavničkom vijeću na usvajanje.

Izbor najboljeg učenika u razredu počinje od polovine 4. mjeseca i traje do početka 5. mjeseca tekuće
školske godine, a izbor najboljeg učenika generacije se dovršava do polovine svibnja tekuće školske
godine.
Ĉlanak 13.
Kriteriji za izbor najboljih učenika u završnom razredu Škole jesu:
-

odličan uspjeh u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja
uzorno vladanje u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja
sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama i izložbama
sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima
odličan uspjeh u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja u kojima je učenik paralelno
pohaĎao umjetnički program i/ili imao status kategoriziranog sportaša
redovitost na nastavi

Ĉlanak 14.
Mjerila za izbor najboljih učenika u završnim razredima jesu:
1. Opći uspjeh uĉenika od prvog do ĉetvrtog razreda u ĉetverogodišnjim programima odnosno
od prvog do trećeg razreda u trogodišnjem programu u Školi
Opći uspjeh vrednuje se za svaki razred prema bodovima iskazanim u tablici koja slijedi:
Ocjena
4,91 - 5,00
4,81 - 4,90
4,71 - 4,80
4,61 - 4,70
4,50 - 4,60

Bodovi
5
4
3
2
1

Ukupan zbroj bodova dijeli se s brojem razreda (trogodišnji ili četverogodišnji program).
Ako je učenik ostvario prosjek ocjena 5.00 u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja, dodaju se
još 3 boda.
2. Uzorno vladanje u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja (ne boduje se)
3. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama i izložbama i sl.
Razina natjecanja, smotre, izložbe i
sl.
Druga razina - županijska
MeĎurazina – meĎužupanijska,
regionalna (ako ih je više, bodovi se
zbrajaju)
Najviša razina – državna,
meĎunarodna

Osvojeno mjesto i bodovi
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

8
6
4
11
9
7
16
14

3.

12

Bodovi za sudjelovanje
2

5

10

U gornjoj tablici označeni su bodovi za samostalni nastup. Za sudjelovanje i osvojene nagrade na
natjecanjima ili skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine i sl.) računa se 50% bodova predviĎenih
za samostalni nastup. Osvojeno mjesto isključuje bodovanje po osnovi sudjelovanja.
4. Sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima
Svaka izvannastavna aktivnost u kojoj učenik aktivno sudjeluje boduje se po 2 boda u svakom razredu.
Podaci za bodovanje ovog kriterija razredniku su dostupni su u e-Dnevniku u kategoriji ''Osobni
podaci – izvannastavne aktivnosti''.
5. Odliĉan uspjeh u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja u kojima je uĉenik paralelno
pohaĊao umjetniĉki program i/ili imao status kategoriziranog sportaša
Svaki razred u kojem je učenik postigao odličan uspjeh i uzorno vladanje, a paralelno je pohaĎao
umjetnički program ili imao status kategoriziranog sportaša, boduje se po 2 boda.
Ako je učenik istovremeno i polaznik umjetničkog programa i kategorizirani sportaš, bodovi se
zbrajaju.
6. Redovitost na nastavi
Svaki razred u kojem je učenik ostvario 0 izostanaka boduje se po dva boda.
Ĉlanak 15.
Odluku o vrsti nagrade za tekuću školsku godinu donosi ravnateljica/ravnatelj na prijedlog
Nastavničkog vijeća.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole. Donošenjem ovog Pravilnika
prestaje važiti Odluka o kriterijima i mjerilima za biranje najboljih učenika na završetku
srednjoškolskog obrazovanja (Nastavničko vijeće, lipanj 2008.), Odluka o oslobaĎanju usmenog
ispitivanja učenika koji sudjeluju na natjecanjima (Nastavničko vijeće, veljača 2011.) te Kodeks za
smanjenje ciljanih izostanaka (Nastavničko vijeće, rujan 2011.).
Ĉlanak 17.
O dodjeljivanju pohvala i nagrada se vodi dokumentacija prema odredbama ovog Pravilnika.
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