Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

	
  	
  	
  	
   Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača,
tel/fax: 05 7318800
	
   e-mail: tajnistvo@os-divaca.si

Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
R Slovenije št. 23/96 in spremembe) in po predhodni obravnavi na sestanku UZ, ravnateljica
Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača sprejme

Pravilnik o točkovanju za športnika šole

Športnik/ športnica naše šole je učenec/ učenka, ki :
•

je član športnih ekip naše šole / atletskih, nogometnih, rokometnih, odbojkarskih,
smučarskih.../;

•

se udeležuje športnih tekmovanj za našo šolo, na različnih nivojih tekmovanj:
občinskih, področnih,

državnih;

•

dosega na športnih tekmovanjih za našo šolo vidnejše rezultate, to je /1.,2.,3. mesto/;

•

se vede športno na tekmovanjih in s tem prispeva k ugledu naše šole;

•

se trudi doseči čim boljši rezultat na športnih tekmovanjih za našo šolo;

•

s svojimi dobrimi rezultati prispeva k ugledu naše šole;

•

se vedno udeleži športnih tekmovanj za našo šolo, če je izbran v šolsko ekipo,
razen, če ima opravičljiv razlog in to pravočasno pove športnemu pedagogu;

•

želi na lastno iniciativo sodelovati na šolskem tekmovanju, za našo šolo;
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•

se vede primerno tudi izven športnih igrišč in je tako pozitiven vzor mlajšim
učencem/ učenkam;

•

se trudi pri urah ŠPO

Športnik šole je lahko vsak učenec/ učenka od 6. - 9.razreda. Točkovanje se izvede na podlagi
določil, ki so PRILOGA:
Pravilnik stopi v veljavo s 1. 9. 2015.

Pripravila:

Ravnateljica:

Borut Sila in Danijel Malnar,
učitelja športa

Damijana Gustinčič
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Priloga: Točkovanje za športnika šole:

TOČKOVANJE INDIVIDUALNI ŠPORTI :
(streljanje, plezanje, akvatlon, atletika,…)

OBČINSKO TEKMOVANJE:
Udeležba - 1 točka
Rezultati :
1. mesto - 6 točke
2. mesto - 4 točki
3. mesto - 2 točka

PODROČNO TEKMOVANJE :
Udeležba - 2 točki
Rezultati :
1. mesto - 15 točk
2. mesto - 10 točke
3. mesto - 5 točki

DRŽAVNO TEKMOVANJE :
Udeležba - 5 točk
Rezultati:
1. mesto - 50 točk
2. mesto - 40 točk
3. mesto - 30 točk

Za neudeležbo učenec ne prejme točk!
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TOČKOVANJE KOLEKTIVNI ŠPORTI :
(NOGOMET, KOŠARKA, ROKOMET, ODBOJKA...)
PODROČNO TEKMOVANJE :
Udeležba - 2 točki
Rezultati :
1. mesto - 6 točk
2. mesto - 4 točke
3. mesto - 2 točki
DRŽAVNO TEKMOVANJE :
¼ finale :
Udeležba - 3 točke
Rezultati :
1. mesto - 12 točk
2. mesto - 8 točk
3. mesto - 4 točke
½ finale :
Udeležba - 4 točke
Rezultati :
1. mesto - 24 točk
2. mesto - 16 točk
3. mesto - 8 točk
Finale :
Udeležba - 5 točk
Rezultati :
1. mesto - 50 točk
2. mesto - 40 točk
3. mesto - 30 točk
Za neudeležbo učenec ne prejme točk!
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DODATNE TOČKE:
Se ukvarja s športom v klubu/društvu:
1-krat tedensko: 3 točk
2-krat tedensko: 6 točk
3-krat tedensko: 9 točk
4-krat tedensko: 12 točk
5-krat tedensko: 15 točk
(potrdilo učitelja)
Je član različnih državnih selekcij/reprezentanc:
20 točk
Posamično ali s klubom dosega vrhunske rezultate:
1. mesto na državnem prvenstvu: 30 točk
2. mesto na državnem prvenstvu: 20 točk
3. mesto na državnem prvenstvu: 10 točk
(šteje samo najboljši rezultat, ki ga učenec doseže v tekočem šolskem letu; potrdilo)
Posamično ali s klubom dosega vrhunske rezultate v tujini:
1. mesto na mednarodnem tekmovanju: 15 točk
2. mesto na mednarodnem tekmovanju: 10 točk
3. mesto na mednarodnem tekmovanju: 5 točk
(šteje samo najboljši rezultat, ki ga učenec doseže v tekočem šolskem letu; potrdilo)
Sodelovanje na medrazrednih tekmovanjih:
1 točka/tekmo; najboljši igralec turnirja prejme 5 točk (določita učitelja)
Rezultati:
1. ekipa: 5 točk/učenca
2. ekipa: 4 točk/učenca
3. ekipa: 3 točk/učenca
4. ekipa: 2 točk/učenca
5. ekipa: 1 točk/učenca
Neprimerno obnašanje učenca: - 2 točki
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