
TEKMOVANJE ZA ŠPORTNIKA/CO ŠOLE 
 

V šolskem letu 2014/15 bomo že enajsto leto zapored izvedli tekmovanje za najboljšega 
športnika in športnico šole. V preteklih letih se je pokazalo, da je to tekmovanje velika 
spodbuda učencem in učenkam, da se radi udeležujejo športnih tekmovanj na katerih 
zastopajo našo šolo. 

 
PRAVILNIK TO ČKOVANJA ZA ŠPORTNIKA/CO ŠOLE 

 
V tekmovanju  bomo točkovali: 
• pouk športa (učni uspeh ob redovalnih konferencah, prinašanje opreme, odnos do učiteljev 

in učencev) 
• pomoč pri izpeljavi tekmovanj, prireditev, testiranja za ŠPO, … 
• udeležbo in doseženo mesto na šolskih, medobčinskih, področnih in državnih 

tekmovanjih, na katerih učenka/ec zastopa šolo 
• nastopanje ali udeležbo na šolskih, krajevnih in drugih prireditvah na katerih učenka/ec 

zastopa šolo (pohodi, teki, kulturne prireditve, …). 
 

Način točkovanja 
 

Pouk športa 
• učni uspeh športa ob redovalnih konferencah: 

- odlično (5)       18 točk 
- prav dobro do odlično (4-5)     15 točk 
- prav dobro (4)         12 točk 
- dobro do prav dobro (3-4)      9 točk 
- dobro (3)           6 točk 
- zadostno do dobro (2-3)                    3 točke 
- zadostno (2)         0 točk 
- nezadostno do zadostno (1-2)     -5 točk 
- nezadostno (1)       -10 točk 
 

• grobo kršenje šolskih pravil in pravil športnega obnašanja  -5 točk 
• pri pouku ŠPO neopravičeno brez športne opreme      -1 točka 
• udeležba na športnem dnevu  

-  ciljna (smučanje, plavanje, …)                3 točke 
-  nadomestna (pohod ali kaj drugega)      2 točki 
- pri atletskem športnem dnevu: sodelovanje v eni disciplini 2 točki, 
  sodelovanje v vsaki naslednji disciplini po 1 točko 

Če je v okviru športnega dne organizirano šolsko tekmovanje (atletika, plavanje, med 
razredna tekmovanja) si učenec pridobi točke tudi z doseženim mestom – glej tabelo. 

Pomoč pri izvedbi tekmovanj, prireditev, testiranja za ŠPO, … 
 
• pomoč pri izpeljavi tekmovanj in prireditev(zapisnikarji, pomočniki, …)  3 točke 
• izpeljava testiranja za ŠPO        3 točke 



Udeležba na tekmovanju in doseženo mesto: 
 
Točko/e za udeležbo prejme vsak učenec, ne glede na to ali nastopa v individualnih ali v 
ekipnih športnih panogah. Na šolskih(med razrednih) tekmovanjih v športnih igrah bomo 
število igralcev v ekipi določili pred začetkom tekmovanja.  

� Pri ekipnih športih se točkuje sodelovanje na turnirju in število zmag oz. porazov. 
Nivo tekmovanja – ekipni 
športi 

Zmage Neodločeno  Porazi Sodelovanje 

1. šolsko 2 1 0 3 
2. medobčinsko 3 2 1 6 
3. področno 4 3 2 8 
4. četrtfinale državnega 5 4 3 10 
5. polfinale državnega 6 5 4 12 
6. finale državnega 7 6 5 14 
     

 

� Pri individualnih športih se točkuje sodelovanje na tekmovanju in doseženo mesto. 

 Nivo tekmovanja – individualni športi 

mesto šolsko medobčin. področno ¼ finale ½ finale državno 
1. 5 točk 10 točk 15 točk 17 točk 18 točk 20 točk 
2. 4 9 14 16 17 19 
3. 3 8 13 15 16 18 
4. 2 7 12 14 15 17 
5. 1 6 11 13 14 16 
6.  5 10 12 13 15 
7.  4 9 11 12 14 
8.  3 8 10 11 13 
9.  2 7 9 10 12 
10.  1 6 8 9 11 
11.   5 7 8 10 
12.   4 6 7 9 
13.   3 5 6 8 
14.   2 4 5 7 
15.   1 3 4 6 
16.    2 3 5 
17.    1 2 4 
18.     1 3 
19.      2 
20.      1 

sodelovanje 3 6 8 10 12 14 
 
 

Udeležba na krajevnih in drugih množičnih prireditvah 
 

• nastop na šolskih prireditvah        3 točke 
• udeležba na krajevnih prireditvah, kjer učenka/ec zastopa šolo    3 točke 
      (pohodi, množični teki, druge prireditve) 
• nastop na krajevnih prireditvah        5 točk 



------------------------------------------------------- 
 
V primeru prijave na tekmovanje in nato neupravičena odsotnost se učencu 
odbijejo točke sodelovanja. 
 
 

Tekmovanje bo potekalo celo šolsko leto. Najboljši  športniki in športnice se 
bodo ob koncu šolskega leta udeležili nagradnega izleta v Čateške toplice.  
  
Učitelji ŠPO bodo z nagradnim  izletom nagradili tudi učence, ki sicer niso 
zbrali dovolj točk, so pa pokazali veliko prizadevnost pri pripravi in izvedbi 
različnih prireditev, dejavnosti, tekmovanj, interesnih dejavnosti, … 
 
Učiteljski zbor si pridržuje pravico, da posameznemu učencu ali učenki 
zaradi neprimernega vedenja(vzgojni ukrepi, …) ne dovoli udeležbe na 
nagradnem izletu kljub temu da so zbrali dovolj točk!   
 
 
 
 
                                                                          Aktiv učiteljev športa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


