
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE VLADANJA 

 

 

UZORNO DOBRO LOŠE 

• Savjestan i odgovoran u 

ispunjavanju svojih obveza (ne 

kasni na sat, aktivno sudjeluje 

u nastavnom procesu, prihvaća 

radne zadatke, ne ometa druge 

učenike i učitelje u radu, nosi 

pribor) 

• Korektan prema drugim 

učenicima (primjereno 

komunicira, ne ugrožava, ne 

vrijeđa, ne ruga se, ne 

ismijava, ne prijeti, ne psuje, 

ne izaziva sukobe) 

• Korektan prema učiteljima i 

djelatnicima škole (poštuje 

upute i zahtjeve učitelja, 

primjereno komunicira) 

• Čuva školsku imovinu, 

imovinu drugih učenika ili 

djelatnika škole 

• Svojim ponašanjem i 

odnosom prema učenicima, 

učiteljima i djelatnicima Škole  

primjer je drugim učenicima 

 

 

• Ponekad ne ispunjava svoje 

obveze (kasni na sat, 

nedovoljno aktivan u 

nastavnom procesu, ne 

prihvaća radne zadatke, ometa 

druge učenike i učitelje u radu, 

ne nosi pribor, tijekom 

nastavne godine skupi do 6 

neopravdanih sati) 

• Ponekad nekorektan prema 

drugim učenicima 

(korištenje neprimjerenog 

rječnika,                                                                                                

izazivanje sukoba, ruganje) 

• Ponekad nekorektan prema 

učiteljima i djelatnicima škole 

(ne poštuje upute i zahtjeve 

učitelja, neprimjereno 

komunicira) 

• Povremeno razrednik ili 

predmetni učitelji, usmeno ili 

pisano (u bilježnicu 

primjedaba) izriču primjedbe 

na učenikovo ponašanje 

(odnos prema drugim 

učenicima, učiteljima, radu i 

imovini) 

• Radi svega navedenog 

učeniku je izrečena opomena 

razrednika 

• Često ne ispunjava svoje obveze ( 

kasni na sat, često pasivan u nastavnom 

procesu, ne prihvaća radne zadatke, 

ometa druge učenike i učitelje u radu, 

ne nosi pribor, tijekom nastavne godine 

skupi više od 10 neopravdanih sati) 

• Uglavnom nekorektan prema drugim 

učenicima (ugrožava,  vrijeđa, ruga se, 

ismijava,  prijeti, psuje, izaziva sukobe) 

• uglavnom nekorektan prema učiteljima 

i djelatnicima škole (ne poštuje upute i 

zahtjeve učitelja, neprimjereno 

komunicira) 

• Namjerno ili potpunom nepažnjom 

oštećuje školsku imovinu, imovinu 

drugih učenika ili djelatnika škole 

• učestalo razrednik ili predmetni 

učitelji, usmeno ili pismeno (u 

bilježnicu primjedaba) izriču primjedbe 

na učenikovo ponašanje (odnos prema 

drugim učenicima, učiteljima, radu i 

imovini) 

• Zbog svega navedenog učeniku je 

izrečena pedagoška mjera ukor, strogi 

ukor, odgojno-obrazovni tretman 

produženoga stručnog postupka ili 

preseljenje u drugu školu 

 

 


