
Zakon o odgoju i obrazovanju 

VII. PEDAGOŠKE MJERE 

Članak 83. 

(1) Učenici koji postižu iznimne rezultate mogu biti usmeno i pisano pohvaljeni, odnosno nagrađeni. 

(2) Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje učiteljsko, odnosno nastavničko vijeće. 

(3) Uvjeti, način i postupak pohvaljivanja i nagrađivanja učenika uređuju se statutom škole. 

 

Statut škole 

Pohvale i nagrade učenicima 
 

Članak 120. 
Učenici koji se ističu u učenju i vladanju te postižu iznimne rezultate u aktivnostima u Školi i izvan Škole, mogu biti pohvaljeni odnosno nagrađeni. 

 
Članak 121. 
Pohvale su: 

- usmene pohvale 
- pisane pohvale – pohvalnice , povelje, priznanja, i sl. 

Nagrade su: 
- priznanja u obliku medalja, prigodnih značaka, pokala i sl. 
- knjige, skulpture, umjetničke slike, albumi, fotografije i sl. 

- športski rekviziti, alati za rad, pribor za umjetničko stvaranje, glazbeni instrumenti i sl. 
- novčane nagrade. 

Pohvale i nagrade se mogu se dodjeljivati pojedinačno, skupini ili razredu. 
 

Članak 122. 
Pohvale i nagrade mogu predlagati učenici, učitelji, stručni suradnici, kolegijalna tijela Škole te fizičke i pravne osobe izvan Škole. 

Usmenu pohvalu izriče razrednik, pisanu pohvalu daje Razredno vijeće, a nagradu dodjeljuje Učiteljsko vijeće. 
O pohvalama i nagradama u Školi se vodi evidencija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prijedlog kriterija sustava pohvala i nagrada učenicima u školskoj godini 

 „USMENA JAVNA POHVALA“ 
i/ili 

„PISANA JAVNA POHVALA“ 
 

-dodjeljuje razrednik- 

Pojedincu Skupini Razredu 
 

Za odličan uspjeh (4,5-4,8) 
 i uzorno vladanje u tekućoj školskoj godini. 

 
Učeniku uzornog vladanja koji je pokazao izniman napredak u vidu 

općeg uspjeha prethodnog razreda kojeg je pohađao 
(za najmanje 0,49 veći prosjek općeg uspjeha). 

 
Učeniku koji je osvojio 1. mjesto na smotri ili natjecanju na školskoj 

razini. 
 

Učenicima skupine s mentorima koji su osvojili 1. mjesto na smotri ili 
natjecanju na školskoj razini. 

Učenicima razrednog odjela koji su osvojili 1. mjesto na smotri ili 
natjecanju na školskoj razini. 

„POHVALNICA“ 
 

-dodjeljuje Razredno vijeće- 

 
Za odličan uspjeh (4,81-4,99) 

i uzorno vladanje u tekućoj školskoj godini. 
 

Učeniku uzornog vladanja koji je pokazao izniman napredak u vidu 
općeg uspjeha prethodnog razreda kojeg je pohađao. 

(za najmanje 0,99 veći prosjek općeg uspjeha) 
 

Učeniku koji je predstavljao školu na smotri ili natjecanju na višoj 
razini (najmanje na županijskoj razini). 

 
Učeniku 4. razreda koji je tijekom pohađanja 1., 2., 3., i 4. razreda 

pokazao uzorno vladanje. 
 

Učeniku 8. razreda koji je tijekom pohađanja 5., 6., 7., i 8. razreda 
pokazao uzorno vladanje. 

 
Učeniku uzornog vladanja i posebnog doprinosa razrednom odjelu 

kojeg na kraju nastavne godine izaberu učenici razrednog odjela 
zajedno s razrednikom. 

 

Učenicima skupine s mentorima koji su predstavljali školu na smotri 
ili natjecanju na višoj razini (najmanje na županijskoj razini). 

Učenicima razrednog odjela s razrednikom koji su predstavljali školu 
na smotri ili natjecanju na višoj razini (najmanje na županijskoj 

razini). 

 „POHVALNICA I NAGRADA“ 
 

-dodjeljuje Učiteljsko vijeće- 

 
Za odličan uspjeh (5,0) 

i uzorno vladanje u tekućoj školskoj godini. 
 

Učeniku uzornog vladanja koji je pokazao izniman napredak u vidu 
općeg uspjeha prethodnog razreda kojeg je pohađao 

(za najmanje 1,49 veći prosjek općeg uspjeha). 
 

Učeniku koji je ostvario neko od prva 3 mjesta na smotri ili natjecanju 
na višoj razini (najmanje na županijskoj razini). 

 
Učeniku 4. razreda koji je tijekom pohađanja 1., 2., 3., i 4. razreda 

pokazao najmanje odličan uspjeh (4,81-4,99) i uzorno vladanje. 
 

Učeniku 8. razreda koji je tijekom pohađanja 5., 6., 7., i 8. razreda 
pokazao najmanje odličan uspjeh (4,81-4,99) i uzorno vladanje. 

 
Učeniku uzornog vladanja i posebnog doprinosa Školi kojeg na kraju 

nastavne godine izaberu učenici razrednog odjela zajedno s 
razrednikom te kojeg predloži Razredno vijeće . 

 

Učenicima skupine s mentorima koji su ostvarili neko od prva 3 
mjesta na smotri ili natjecanju na višoj razini (najmanje na 

županijskoj razini).  
 

Učenicima skupine s mentorima koji su ostvarili poseban doprinos 
Školi tijekom nastavne godine. 

Učenicima razrednog odjela s razrednikom koji su ostvarili neko od 
prva 3 mjesta na smotri ili natjecanju na višoj razini (najmanje na 

županijskoj razini). 
 

Učenicima razrednog odjela s razrednikom koji su ostvarili poseban 
doprinos Školi tijekom nastavne godine. 

 

O vrsti nagrade učenicima, skupinama i razredima koji ju zasluže odlučuje Učiteljsko vijeće na prijedlog ravnatelja. 


