
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN 

 

PRAVILA O NAČINU UTVRĐIVANJA I POSTUPKU ODABIRA NAJBOLJE 

MATURANTICE I MATURANTA PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN TE 

PRIJEDLOGA NAJBOLJEG MATURANTA/MATURANTICE ZA ŽUPANIJSKU 

NAGRADU 

 

Članak 1. 

Razrednici maturalnih odjela Prve gimnazije Varaždin, pridržavajući se utvrđenih kriterija, 

dostavljaju prijedloge za najbolju maturanticu i maturanta ravnateljici škole najkasnije tjedan 

dana prije održavanja sjednice Nastavničkog vijeća. To su u pravilu učenici koji su, odlukom 

razrednog odjela, izabrani kao najbolji maturanti u razrednom odjelu. U slučaju iznimke od 

prethodno navedenog pravila, razrednici su obvezni obrazložiti prijedloge.  

Svi se prijedlozi dostavljaju u pisanoj formi, sa na računalu popunjenom tablicom bodovanja i 

moraju biti obrazloženi te bodovani u skladu s kriterijima. 

Prijedlozi razrednika objavljuju se na oglasnoj ploči Prve gimnazije Varaždin. 

 

Članak 2. 

Na temelju prijedloga razrednika maturalnih odjela Prve gimnazije Varaždin i rasprave u 

stručnoj službi o dostavljenim prijedlozima, ravnateljica škole predlaže Nastavničkom vijeću 

jednog maturanta i jednu maturanticu sa najvećim brojem bodova kao kandidate za najboljeg 

maturanta i maturantice Prve gimnazije Varaždin. 

Kandidat sa najvećim brojem bodova ujedno je i kandidat koji se predlaže za nagradu 

Varaždinske županije. 

 

Članak 3. 

Nastavničko vijeće Prve gimnazije Varaždin na svojoj sjednici, javnim glasovanjem daje ili 

uskraćuje suglasnost na odabir najbolje maturantice i najboljeg maturanta Prve gimnazije 

Varaždin, za svakog pojedinačno. U slučaju uskraćivanja suglasnosti na prijedlog ravnateljice, 

Nastavničko vijeće će se izjašnjavati za kandidatkinju / kandidata koji je sljedeći na listi 

razvrstanoj prema broju bodova. 

 

Članak 4. 

Rezultati odabira, kao i brojevi bodova svih kandidiranih učenika, javno se objavljuju na 

oglasnoj ploči u zbornici škole te u holu škole na uvid svim djelatnicima i učenicima. 

Članak 5. 

Preporuča se da učenici tijekom školovanja vode svoj portfolio o aktivnostima i uspjesima 

koji će se koristiti kod izricanja pedagoških mjera poticanja i izbora za najboljeg učenika.  

 



 

 

KRITERIJI ODABIRA NAJBOLJE MATURANTICE I NAJBOLJEG MATURANTA 

PRVE GIMNAZIJE VARAŽDIN 

 

 

AKTIVNOSTI  BODOVI 

1. UZORNO VLADANJE  - uvjet uvjet 

2. BEZ PEDAGOŠKIH MJERA SPREČAVANJA– uvjet uvjet 

3. ODLIČAN USPJEH SVE 4 GODINE - uvjet 
- izraženo u 

decimalama po godini 
(npr. 5.00 x 4 = max. 20) 

4. ŽUPANIJSKA I MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA -  

AZOO i HŠSS (Hrvatski školski sportski savez) 

4. 1. sudjelovanje  

4. 2. timski: 1. mjesto 

4. 3. pojedinačno: 3. mjesto 

                             2. mjesto 

                             1. mjesto 

        

 

3 po natjecanju 

4 po natjecanju  

4 po natjecanju  

5 po natjecanju  

6 po natjecanju  

 

5. DRŽAVNA NATJECANJA -  AZOO i HŠSS 

5. 1. sudjelovanje  

5. 2. timski: 1. mjesto ili nagrada 

5. 3. pojedinačno: 3. mjesto ili nagrada 

                             2. mjesto ili nagrada 

                             1. mjesto ili nagrada 

 

4 po natjecanju 

6 po natjecanju 

6 po natjecanju 

7 po natjecanju 

8 po natjecanju 

6. MEĐUNARODNA NATJECANJA u znanju i sportu  koja 

zahtijevaju prethodnu selekciju  

(ACSL, Jugend debattiert InternationaL, Olimpijade, ESSF, 

ISF….) 

6. 1. sudjelovanje  

6. 2. timski: 3. mjesto ili nagrada 

                    2. mjesto ili nagrada 

                    1. mjesto ili nagrada 

6. 3. pojedinačno: 3. mjesto ili nagrada 

                             2. mjesto ili nagrada 

                             1. mjesto ili nagrada 

 

 

 

6 po natjecanju 

7 po natjecanju 

8 po natjecanju 

9 po natjecanju 

 

9 po natjecanju 

10 po natjecanju 

11 po natjecanju 



 

7.  OSTALA NATJECANJA koja za sudjelovanje ne 

zahtijevaju prethodnu selekciju - bez obzira na razinu (kviz o 

Saboru, Klokan, Dabar, Znanstvenik u meni, Festival 

matematike…) 

7. 1. sudjelovanje 

7. 2. timski: 1. mjesto ili nagrada 

7. 3. pojedinačno: 3. mjesto ili nagrada 

                              2. mjesto ili nagrada 

                              1. mjesto ili nagrada 

 

 

 

1 po natjecanju 

2 po natjecanju 

2 po natjecanju 

3 po natjecanju 

4 po natjecanju 

 

8. OSTALA NATJECANJA koja za sudjelovanje zahtijevaju 

prethodnu selekciju - bez obzira na razinu  

(AToM liga, MathOS, Matematička liga…) 

8. 1. sudjelovanje  

8. 2. timski: 3. mjesto 

        timski : 2. mjesto 

        timski : 1. mjesto 

 

 

 

2 po natjecanju 

 

3 po natjecanju 

 

4 po natjecanju 

 

5 po natjecanju 

9. AKTIVNOSTI U RAZREDU: 

9. 1. uspješno vođenje razreda (predsjednik i/ili član Vijeća 

učenika) – ocjenjuje razrednik 

9. 2. podrška razreda – ocjenjuju učenici (– preporuka anketa) 

9. 3. pomaganje razredniku/profesorima – ocjenjuje razrednik/prof. 

(može pitati RV) 

 

1 po godini 

od 0 do 4 

od 0 do 4 

10. AKTIVNOSTI U ŠKOLI: 

10. 1. predsjednik Vijeća učenika 

10. 2. aktivno sudjelovanje u radu izvannastavnih aktivnosti – 

ocjenjuje voditelj na temelju kriterija objašnjenih na početku godine 

10. 3. dodatna nastava, fakultativna nastava, projekti itd. – ocjenjuje 

voditelj na temelju kriterija objašnjenih na početku godine  

10. 4. organiziranje događanja i humanitarnih akcija u školi (učenik 

je nositelj organizacije) 

10. 5. sudjelovanje u jednokratnim aktivnostima u školi kojima se 

podržava rad škole (npr. Dan otvorenih vrata, Kampanja….) 

 

2 po godini 

 

1 po godini 

 

1 po aktivnosti po god. 

 

2 po događanju 

 

0,25 po jednokratnoj 

aktivnosti 

 

11. AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE: 

11. 1. dodatne aktivnosti izvan škole (npr. strani jezik,  folklor, 

zbor, sportski klub, itd.) 

 

      

1 po aktivnosti po god. 

 



 

12. DODATNE DIPLOME I CERTIFIKATI: 

12. 1. Srednja glazbena škola (boduje se najviša završena razina) 

- završena osnovna glazbena škola 

- završeno pripremno obrazovanje 

- pohađanje razreda srednje škole 

- završena srednja glazbena škola 

 

 

12. 2. Ostale diplome: DSD, CAE, ECDL, DELF itd 

 

 

 

 

 

2 boda 

2 boda 

3 boda po završenom 

razredu 

12 bodova 

 

1 bod za diplomu po 

godini potrebne 

pripreme (npr. DSD 

2/4, ECDL 1, DELF 1) 

 

 

13. ERASMUS projekti, mobilnosti i susreti 

13. 1. aktivno sudjelovanje u pripremi i organizaciji mobilnosti 

13. 2. aktivno sudjelovanje u mobilnosti/predstavljanju škole na 

susretu ( sve što to znači: priprema, predstavljanje i ostalo) 

 

1 bod 

3 boda 

 

 

Janja Banić, dipl.inf. 

ravnateljica 

 


