PRAVILNIK O PRIDOBITVI NAZIVA NAJ UČENEC /UČENKA ŠOLE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek pridobitve naziva Naj učenec in Naj učenka šole.
2. člen
Naziv Naj učenec ali Naj učenka šole lahko pridobita učenec ali učenka šole, ki izpolnjujeta
kriterije, ki so določeni s tem pravilnikom.
3. člen
Naziv Naj učenec ali Naj učenka šole pridobita učenec in učenka šole, ki v šolskem letu
zbereta največje število točk za učni uspeh, za udeležbo in dosežke na tekmovanjih in
posamezne kriterije iz 5c člena.

II. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA NAJ UČENEC/UČENKA ŠOLE
4. člen
Točkovanje za pridobitev naziva Naj učenec/učenka šole poteka za vsako posamezno šolsko
leto. Ocenjevalni list vsebuje 3 krovne kriterije in njihove podkategorije:




Učni uspeh ( do 20 točk)*
Tekmovanja (do 30 točk)*
Delo na družbenem področju (do 50 točk)*

*maksimalni doseženi procent celotne vrednosti kriterija (100%).
Kandidatu se prizna samo maksimalno število točk v določenem poglavju.
5. člen
V tem členu je opredeljen točkovnik po posameznih kriterijih, ki so točkovno opredeljeni na
ocenjevalnem listu (priloga pravilnika).
5 a. člen
Učni uspeh se ovrednoti z največ 20 točkami.
5 b. člen
Dosežki in udeležba na občinskih, področnih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v
šolskem letu se ovrednotijo s točkami po posameznih kriterijih.
Na posamičnih tekmovanjih dobita učenec in učenka šole točke za doseženo mesto na
tekmovanju.
Za dosežen rezultat na nivoju državnega tekmovanja se točke dobijo samo za končni
dosežek. Mednarodna tekmovanja se vrednotijo posebej.
V ekipnih tekmovanjih dobijo vsi člani in članice ekipe šole enako število točk (št. točk za
posamezna tekmovanja določa tabela v prilogi).
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5 c. člen
Pri pregledu vlog se točkujejo tudi kriteriji ovrednoteni s točkami v oklepaju, v kolikor
jih učenec ali učenka izpolnjujeta:











vestnost (do 5 t),
spoštljiv odnos do učencev ali vrstnikov in vseh zaposlenih na šoli (do 5 t),
s svojim odnosom, sodelovanjem in trudom daje vzgled učencem (do 5 t),
nudi učno pomoč sošolcem (do 2 t)
pomoč pri organizaciji šolskih dejavnosti (do 5 t),
ima vlogo tutorja (do 3 t)
ima aktivno vlogo v skupnosti učencev šole (do 5 t)
aktivno sodeluje v izven šolskih dejavnostih ali društvih (do 10 t)
objavlja članke in prispevke v revijah (do 4 t)
je aktiven v dejavnostih prostovoljstva (do 6 t)

III. POSTOPEK TOČKOVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA NAJ UČENEC/ UČENKA ŠOLE IN
RAZGLASITEV REZULTATOV:
6. člen
Postopek in točkovanje za pridobitev naziva Naj učenec/učenka vodi potrjen aktiv
učiteljev, ki skrbi za izvajanje točkovanja tega pravilnika.
Točkovanje se izvede po prejemu vloge in uradnih rezultatov vsakega tekmovanja, ki
se upošteva pri točkovanju za pridobitev naziva.
7. člen
Ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja (najkasneje do 15. aprila) se objavi razpis na
oglasni deski in na spletni strani šole.
Rokovnik za oddajo predlogov in dokazil ter ostale dokumentacije je določen v
razpisu.
8. člen
Končne rezultate točkovanja za pridobitev naziva na predlog omenjenega aktiva
potrdi učiteljski zbor.
9. člen
Naziv Naj učenec/učenka šole se razglasi na zaključni prireditvi šole ob koncu šolskega
leta, za katerega se naziv podeljuje.
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IV. NADZOR
10. člen
Zoper postopek in točkovanje za pridobitev naziva je možna pritožba v primeru
kršitev določb tega pravilnika.
Pritožba se lahko vloži v roku v osmih dni po objavi rezultatov točkovanja in v osmih
dneh po razglasitvi.
11. člen
O morebitnih pritožbah na sklep komisije odloča ravnatelj. Njegova odločitev je
dokončna.

V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati pravila za pridobitev naziva Naj
učenec/učenka, ki ga je sprejel strokovni aktiv učiteljev in je bil sestavni del pravilnika
o delitvi pohval, nagrad in priznanj učencem in učenkam OŠ Sv. Ana.
13. člen
Pravilnik se objavi na spletni strani šole.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga potrdi ravnatelj šole .

Sv. Ana, 1.9.2017
Ravnatelj: Boris Mlakar
Podpis: ________________________
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