
 

                            
 

KRITERIJI BODOVANJA  

pri prijavi učenika za sudjelovanje u projektu 

"FROM ROBOTICS TO THE ETHICS OF TECHNOLOGY: 

 the new concept of human rights“ 
za šk.god. 2019./20./21. 

1) Opći uspjeh u svim dosad završenim razredima srednje škole (prosjek na 2 decimale)   

2) Opći uspjeh Etike u svim dosad završenim razredima srednje škole    

3) Opći uspjeh Engleski jezik u svim dosad završenim razredima srednje škole  

4)  Uzorno vladanje u svim dosad završenim razredima srednje škole ( 3 boda)  

5) Socijalne i jezične vještine (3 nastavnika u imenovanom Povjerenstvu će procijeniti vašu 

spremnost i motivaciju za ovakvu vrstu mobilnosti i uzet će se u obzir prosječna vrijednost) 

(max. 9 bodova) 

6) Pohvala Razrednog vijeća – 1 bod  

7) Pohvala Nastavničkog vijeća – 2 boda  

NAPOMENA: Postignuti rezultati boduju se zasebno za druge, treće i četvrte razrede! 

 
DODATNI BODOVI 

1) Sudjelovanja u volonterskim i humanitarnim aktivnostima (npr. Crveni križ, pomoć nemoćnim 

osobama, rad s djecom s poteškoćama, rad sa osobama socijalno ugroženih kategorija, 

dobrovoljno davanje krvi, sudjelovanje u radu neke udruge, razne humanitarne aktivnosti i sl.) 

– potrebne su službene potvrde organizacije- 1 bod za svaku potvrdu 

2) Izrada video-prezentacija - upute za izradu pronaći u obrascu DODATNI BODOVI -VIDEO 

PREZENTACIJA -max.10 bodova 

       3)  Sudjelovanja na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama 
                ( županijsko natjecanje-1bod/državno natjecanje 2boda) 

 

NEGATIVNI BODOVI 

1) Odgojne mjere (opomena razrednika -1, ukor -2, opomena pred isključenje -3)  

2) Neopravdani sati (-0,1 boda za  svaki neopravdani sat ) 

3) Svi mogući negativni bodovi se oduzimaju od ukupnih bodova  i na taj se način sumira 

konačan broj bodova za rangiranje 

Potrebna dokumentacija:  

1. Popunjen i potpisan obrazac iskaza interesa za sudjelovanje u projektu  

2. Popunjen i potpisan obrazac suglasnosti roditelja/staratelja 

3. Potvrda razrednika o pohvali, odgojnim mjerama i neopravdanim satima 

4. Potvrda/e o sudjelovanja u volonterskim i humanitarnim aktivnostima 

5. Potvrda/e o sudjelovanja na županijskim i državnim razinama natjecanja 

5. Video prezentacija 

(izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe)                                                                                       
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