
KRITERIJI ZA ODABIR UČENIKA ZA MOBILNOST  

U SEVILLU, ŠPANJOLSKA  

SIJEČANJ/VELJAČA 2019. 

 

1) Opći uspjeh u prethodna 2 završena razreda (prosjek na 2 decimale)1 – max. 10 bodova 

2) Stručni predmeti iz prethodna 2 završena razreda (prosjek na 2 decimale) – max. 10 bodova 

3) Engleski jezik (zaključena ocjena iz oba razreda) – maksimum 5 bodova  

4) Pismena provjera poznavanja stručnih pojmova i engleskog jezika struke (5 bodova) 

5) Ocjena iz vladanja u svim dosadašnjim razredima (3 uzorno, 2 dobro, 0 loše) – maksimum 
6 bodova (za učenika 2 i 3. razreda) ili 9 (za učenike 4 razreda) 

6) Socijalne vještine (prosječna ocjena razrednika i još 2 profesora koji vam predaju barem 2 
godine) – maksimum 5 bodova 

7) Komunikacijske vještine (prosječna ocjena razrednika i još 2 profesora koji vam predaju 
barem 2 godine) – maksimum 5 bodova 

8) Dodatni bodovi za sudjelovanju u školskim i izvanškolskim aktivnostima  (ako je vezano 
uz struku 1 bod, ako nije 0,5 bodova) – prikaz bodovanja prikazan u posebnom dokumentu 

9) Rad preko učeničkog servisa i sl. (svaki mjesec 1 cijeli bod)2 - potrebna potvrda poslodavca 
– od 1.6.-31.8.2018. u 100%, a prije ovog razdoblja, 50% bodova3 

10) Sudjelovanje u volonterskim aktivnostima (npr. Crveni križ, pomoć nemoćnim osobama 
itd., dobrovoljno davanje krvi, sudjelovanje u radu neke udruge) – potrebne su službene 
potvrde organizacije 

11) Pohvala Razrednog i/ili Nastavničkog vijeća – 1 bod (po razredu) 

 

NEGATIVNI BODOVI 

 

1) Odgojne mjere (opomena razrednika 1, ukor 2, opomena pred isključenje 3) – zbrojeno u 
svim završenim razredima 

2) Neopravdani sati u svim razredima (svaki neopravdani sat donosi 0,1 negativnih bodova) – 
npr. 12 neopravdanih donosi 1,2 negativnih bodova) 

                                                 
1 Ako je učenik sa učenik pao npr. prvi razred, a zatim ga prošao, uzimaju se samo ocjene iz razreda kada je 
prošao 
2Ako ste radili npr. 5 dana u nekom mjesecu , to je 5/30, odnosno 0,17 bodova 
3U ovom slučaju 0,085 bodova 


