
 Kriteriji vrednovanja za nagrađivanje učenika

Na temelju članka 83. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu 
Zakon, Narodne novine, broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,94/13152/14, 
7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) te na temelju članka 116. i članka 173.  Statuta OŠ Ivana Martinovića (u 
daljnjem tekstu Škola), Školska 23, 32274 Štitar, OIB 82065356399, Učiteljsko vijeće 28. 12. 2020.      
donosi:

Kriterije vrednovanja za nagrađivanje učenika

Škola će nagrađivati po jednog učenika (imenica učenik odnosi se na muški i ženski rod) u dvije 
kategorije: 
1. 4. (četvrtog) 
2. 8. (osmog) razreda za izniman uspjeh:

a) pohvalama
 - pohvalnice (pisane pohvale), povelje, priznanja, plakete, diplome i sl.

              - usmene javne pohvale 
        - priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl.
b) nagradama

              - knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl.
              - športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl.
              - novčane nagrade

Da bi učenik mogao biti nagrađen prema ovom načinu vrednovanja, mora ispuniti sljedeće kriterije
koji će se vrednovati za svaki završeni razred u dvjema kategorijama: opći uspjeh učenika, vladanje, 
sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanje u smotrama i natjecanjima, nagrade i 
priznanja na smotrama i natjecanjima, sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima, sudjelovanje u 
projektima, sudjelovanje u likovnim i literarnim natječajima te promociji Škole.

U daljnjem se tesktu prva kategorija uvijek odnosi na učenike od prvog do četvrtog razreda, a 
druga kategorija na učenike od petog do osmog razreda. U obje će se kategorije vrednovati 
postignuća u onim razredima koji pripadaju prvoj odnosno drugoj kategoriji i to za svaku školsku 
godinu. 

1) Opći uspjeh učenika: za svaki završeni razred u jednoj od kategorija (četrvti i osmi razred)*:
 a) 4,70 – 4,79       5 bodova
 b) 4,80 – 4,89        10 bodova
 c) 4,90 – 5,00        15 bodova

2) Vladanje učenika: za svaki završeni razred u pripadajućoj kategoriji:
a) uzorno             5 bodova
b) dobro         0 bodova
c) loše                  0 bodova

3) Sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima:
a) za svaku izvannastavnu aktivnosti u svakoj školskoj godini učenik dobiva               3 boda



4) Sudjelovanje na natjecanjima i smotrama:
a) sudjelovanje na školskom/općinskom natjecanju/smotri 2 boda
b) sudjelovanje na županijskom natjecanju/smotri 4 bodova
c) sudjelovanje na regionalnom natjecanju/smotri 6 bodova
d) sudjelovanje na državnom natjecanju/smotri 8 bodova
e) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju/smotri 10 bodova 

5) Nagrade i priznanja na natjecanjima i smotrama:
a) za osvojeno 1., 2., 3.  mjesto na školskom/općinskom natjecanju/smotri 7, 6, 5 bodova
b) za osvojeno 1., 2., 3. mjesto na županijskom natjecanju/smotri 10, 9. 8 bodova
c) za osvojeno 1., 2., 3. mjesto sudjelovanje na regionalnom natjecanju/smotri 15, 14, 13 bodova
d) za osvojeno 1., 2., 3. mjesto  na državnom natjecanju/smotri 20, 19,18 bodova
e) za osvojeno 1., 2., 3. mjesto  na međunarodnom natjecanju/smotri 25, 24, 23 boda

6) Sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima
a) za sudjelovanje u svakoj izvanškolskoj aktivnosti u svakoj školskoj godini učenik dobiva 3 boda

7) Sudjelovanje u projektima
a) sudjelovanje u školskim projektima 5 bodova
b) sudjelovanje u državnim projektima 10 bodova
c) sudjelovanje u međunarodnim projektima 15 bodova

8) Sudjelovanje u literarnim i likovnim natječajima te promociji Škole
a) za svaki likovni i literarni natječaj za svaku školsku godinu učenik dobiva               2 boda**
b) za svako sudjelovanje u promociji Škole u svakoj školskoj godini učenik dobiva     2 boda***

* Ukoliko u razredu nema niti jednog učenika koji ima najmanji prosjek 4,70, u obzir će se uzeti prvi 
najbolji postignuti uspjeh u pojedinom razredu prema navedenom bodovnom pragu.

** U ovu kategoriju pripada npr. sudjelovanje na Malom literarnom sijelu, sudjelovanje na natječajima 
koje objavljuju razne tvrtke (Dukat, Vindija), gradske knjižnice i čitaonice, škole, udruge i sl. te 
objavljeni radovi u različitim časopisima (npr. Smib, Modra lasta, Radost, Prvi izbor,  Moj planet itd.), 
a da bi se ostvarili bodovi, radovi moraju biti objavljeni. 

*** U ovu kategoriju ulaze sve aktivnosti koje se odnose na promociju Škole, npr. sudjelovanje kao 
promotor nenasilja, sudjelovanje u raznim manifestacijama (Šokačko sijelo, Odavno smo graničari 
stari, Vinkovačke jeseni i sl.)



Tablice vrednovanja

1) Opći uspjeh učenika

Ime i prezime učenika

Razred 4,70 – 4,79 (5 bodova) 4,80 – 4,89 (10 bodova) 4,90 – 5,00 (15 bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 

Ime i prezime učenika

Razred 4,70 – 4,79 (5 bodova) 4,80 – 4,89 (10 bodova) 4,90 – 5,00 (15 bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

2) Vladanje učenika

Ime i prezime učenika

Razred uzorno(5 bodova) dobro(0 bodova) loše (0 bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 



Ime i prezime učenika

Razred Uzorno (5 bodova) Dobro (0 bodova) Loše (0 bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

3) Sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima

Ime i prezime učenika

Razred Izvannastavna aktivnost (3 boda)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 



Ime i prezime učenika

Razred Izvannastavna aktivnost (3 boda)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

4) Sudjelovanje na natjecanjima i smotrama

Ime i prezime učenika

Razred Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra 
(2 boda)

Županijsko 
natjecanje/smotra
(4 boda)

Regionalno 
natjecanje/smotra
(6 bodova)

Državno 
natjecanje/
smotra 
(8 bodova)

Međunarodno 
natjecanje/smotra 
(10 bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 



Ime i prezime učenika

Razred Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra 
(2 boda)

Županijsko 
natjecanje/smotra
(4 boda)

Regionalno 
natjecanje/smotra
(6 bodova)

Državno 
natjecanje/
smotra 
(8 bodova)

Međunarodno 
natjecanje/smotra 
(10 bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

5) Nagrade i priznanja na natjecanjima i smotrama

a) školska/općinska razina
Ime i prezime učenika

Razred Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra – 1.
mjesto (7 bodova)

Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra – 2. mjesto 
(6 bodova)

Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra – 3. mjesto (5 
bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 

Ime i prezime učenika

Razred Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra – 1.
mjesto (7 bodova)

Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra – 2. mjesto 
(6 bodova)

Školsko/općinsko 
natjecanje/smotra – 3. mjesto (5 
bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 



b) županijska razina
Ime i prezime učenika

Razred Županijsko 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (10 bodova)

Županijsko natjecanje/smotra – 
2. mjesto (9 bodova)

Županijsko natjecanje/smotra – 
3. mjesto (8 bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 

Ime i prezime učenika

Razred Županijsko 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (10 bodova)

Županijsko natjecanje/smotra – 
2. mjesto (9 bodova)

Županijsko natjecanje/smotra – 
3. mjesto (8 bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

c) regionalna razina
Ime i prezime učenika

Razred Regionalno 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (15 bodova)

Regionalno natjecanje/smotra – 
2. mjesto (14 bodova)

Regionalno natjecanje/smotra – 
3. mjesto (13 bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 



Ime i prezime učenika

Razred Regionalno 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (10 bodova)

Regionalno natjecanje/smotra – 
2. mjesto (9 bodova)

Regionalno natjecanje/smotra – 
3. mjesto (8 bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

d) državna razina
Ime i prezime učenika

Razred Državno 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (20 bodova)

Državno natjecanje/smotra – 2. 
mjesto (19 bodova)

Državno natjecanje/smotra – 3. 
mjesto (18 bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 

Ime i prezime učenika

Razred Državno 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (20 bodova)

Državno natjecanje/smotra – 2. 
mjesto (19 bodova)

Državno natjecanje/smotra – 3. 
mjesto (18 bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 



e) međunarodna razina
Ime i prezime učenika

Razred Međunarodno 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (10 bodova)

Međunarodno natjecanje/smotra 
– 2. mjesto (9 bodova)

Međunarodno natjecanje/smotra 
– 3. mjesto (8 bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 

Ime i prezime učenika

Razred Međunarodno 
natjecanje/smotra – 
1. mjesto (25 bodova)

Međunarodno natjecanje/smotra 
– 2. mjesto (24 boda)

Međunarodno natjecanje/smotra 
– 3. mjesto (23 boda)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

6) Sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima

Ime i prezime učenika

Razred Izvanškolska aktivnost (3 boda)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 



Ime i prezime učenika

Razred Izvanškolska aktivnost (3 boda)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

7) Sudjelovanje u projektima

Ime i prezime učenika

Razred Školska razina (5 
bodova)

Državna razina (10 
bodova)

Međunarodna razina (15
bodova)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 

Ime i prezime učenika

Razred Školska razina (5 
bodova)

Državna razina (10 
bodova)

Međunarodna razina (15
bodova)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 



8) Sudjelovanje u literarnim i likovnim natječajima te promociji Škole

Ime i prezime učenika

Razred Literarno/likovno stvaralaštvo/promocija Škole (2 boda)

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

UKUPNO BODOVA: 

Ime i prezime učenika

Razred Literarno/likovno stvaralaštvo/promocija Škole (2 boda)

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

UKUPNO BODOVA: 

Učenik je u školskoj godini _______________________ skupio ukupno _________________ bodova.


