
 

Tablica-bodovanje učenika za sudjelovanje u mobilnosti Erasmus+ 

za 2019. godinu za Ključnu aktivnost 1 u području strukovnog 

obrazovanja i osposobljavanja - broj projekta: 2019-1-HR01-KA102-

060372- Malta 

Instalateri grijanja i klimatizacije 

                     KRITERIJI BODOVI NAPOMENA 

   

         -prosjek ocjena                            
( zadnjeg završenog razreda,              

e dnevnik) 

 

 
 

  10 

 
 
Manje od 3,50           0 bodova 
         3,50-4,00           5 bodova 
         4,01-4,50           8 bodova 
         4,51-5,00          10 bodova 

          -vladanje -                           
(zadnjeg završenog razreda,             
e dnevnik) 

 

     5 
             loše –  0 bodova 
            dobro -1 bod 
            uzorno-5 bodova 

         -neopravdani izostanci-

(zadnjeg završenog razreda,            
e dnevnik) 

 

 

     5 
 
Manje od 10                          5 bodova 
Od 10 do zaključno 15         4 boda 
Od 16 do zaključno 20         3 boda 
Iznad 20                                  0 bodova 
 
 

         -znanje engleskog jezika               

(zadnjeg završenog razreda           
– e dnevni 

 

 

    10 
Ocjena dovoljan                         0 bodova 
Ocjena dobar                              1 bod 
Ocjena vrlo dobar                 5 bodova 
Ocjena odličan                    10 bodova 

     -poznavanje i razumijevanje 
struke, ocjena Praktične nastave  

(zadnjeg završenog razreda           
– e dnevnik) 

 

 

     10 
Ocjena dovoljan                       0 bodova 
Ocjena dobar                            1 bod 
Ocjena vrlo dobar                 5 bodova               
Ocjena odličan                    10 bodova 

 

   -ocjena strukovnog predmeta 

- za učenike drugih razreda 

bodovati će se predmet 

Tehnologija obrade i montaže iz 

prve godine obrazovanja                 

(  e dnevnik) 

 

 

     10 
Ocjena dovoljan                         0 bodova 
Ocjena dobar                              1 bod 
Ocjena vrlo dobar                 5 bodova               
Ocjena odličan                    10 bodova 
 
 
 
 
 
 



-ocjena strukovnog predmeta 

- za učenike trećih razreda 

bodovat će se predmet 

Tehnologija strojarskih instalacija 

iz druge godine obrazovanja ( e 

dnevnik) 

 

 
Ocjena dovoljan                     0 bodova 
Ocjena dobar                         1 bod 
Ocjena vrlo dobar                 5 bodova               
Ocjena odličan                    10 bodova 
 

- Sudjelovanje na 

natjecanjima struke na 

županijskom 

/međužupanijskom ili 

državnom nivou tijekom 

školovanja u ISŠ-u, 

priložiti uvjerenje. 

Boduje se najviša razina 

natjecanja. 
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Državna razina: 
-Osvojeno 1. mjesto                10 bodova 
-Osvojeno 2. mjesto                8 bodova 
-Osvojeno  3. mjesto               7 bodova 
-Sudjelovanje (bilo koje mjesto)- 
 5 bodova 
Županijska/međužupanijska razina 
 razina: 
-Osvojeno  1. mjesto                 4  boda 
- Osvojeno 2. mjesto                 3 boda 
-Osvojeno  3. mjesto                 2 boda 
-Sudjelovanje (bilo koje mjesto)  1 bod 

        -sudjelovanje u 

izvannastavnim aktivnostima u 

organizaciji ISŠ-a (potvrda o 

sudjelovanju ovjerena od strane 

ravnatelja) 
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- Ne sudjeluje  - 0 bodova 
- Sudjeluje        - 3 boda 

   MAKSIMALNI BROJ 

BODOVA 
      63   

 

 

Napomena: U slučaju izjednačenog broja bodova i nemogućnosti odabira učenika provesti će se 

pismeno testiranje učenika  iz engleskog jezika od strane nastavnika engleskog jezika. 

 


