PRAVILNIK NAGRADNEGA NATEČAJA »NAJBOLJ ŠPORTNI VRTEC/NAJBOLJ
ŠPORTNA OSNOVNA ŠOLA/OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM
PROGRAMOM/SREDNJA ŠOLA v šolskem letu 2018/2019«
1. člen
Na natečaju se upošteva izpeljava naslednjih interesnih športnih programov v šolskem letu 2018/2019:
 Mali sonček
 Zlati sonček
 Krpan
 Naučimo se plavati
 Šolska športna tekmovanja in prireditve
 Hura, prosti čas
 Drugi programi
2. člen
Na tekmovanju lahko sodelujejo vrtci, OŠ, OŠPP in SŠ. Če ima vrtec oziroma šola podružnice, jih mora
upoštevati v tekmovanju pri matični šoli.
3. člen
Pri številu opravljenih vadbenih ur se upoštevajo le ure interesne vadbe z učenci, izvedene izven časa
obveznega programa – rednega pouka.
4. člen
V izpeljavo tekmovanja oziroma prireditve sodi priprava, izpeljava in analiza tekmovanja oziroma
prireditve. Na tekmovanju morajo sodelovati vsaj tri ekipe ali posamezniki iz treh šol.
5. člen
V šolskih športnih tekmovanjih upoštevamo samo uvrstitve na tekmovanja od občinske ravni dalje, na
katerih so sodelovale ekipe in posamezniki vsaj iz treh šol.
6. člen
Upoštevamo samo programe, ki so del letnega delovnega načrta vrtca ali šole in so objavljeni v publikaciji,
ki jo vsak vrtec oziroma šola pripravi za učence in starše.
7. člen
Ocenjevalni list je z vsemi zahtevanimi prilogami je treba poslati do 10. julija 2019 na naslov Zavod za šport
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
8. člen
Vrtci oziroma šole morajo vse podatke, ki se vodijo na državni ravni preko aplikacij (Mali sonček, Zlati
sonček, Krpan in Naučimo se plavati) in se uporabijo za pridobivanje točk v nagradnem natečaju, vnesti v
aplikacije do 10. julija 2019.

Vrtec oziroma šola mora imeti ustrezno shranjeno dokumentacijo, iz katere je razvidna resničnost
navedenih podatkov, poslanih na javni natečaj. Na zahtevo Zavoda za šport RS Planica jih mora vrtec ali šola
poslati na vpogled.
9. člen
Komisija, ki jo imenuje direktor Zavoda za šport RS Planica, bo obravnavala samo pravočasno prispele in
pravilno izpolnjene vloge.

Merila za ocenjevanje: VRTCI
I. Gibalno športni program Mali sonček (vrtci)
1. Izvajanje programa:
 Mali sonček – modri sonček – 1 točka
 Mali sonček – zeleni sonček – 1 točka
 Mali sonček – oranžni sonček – 1 točka
 Mali sonček – rumeni sonček – 1 točka
2. Vključenost v program Mali sonček
 v program so vključene vse enote vrtca – 1 točka
3. Število udeleženih otrok v programu Mali sonček:
Odstotek otrok vključenih v program (vključene vse enote vrtca):
 do 30 % – 1 točka
 od 31 do 60 % – 2 točki
 od 61 do 90 % – 3 točke
 nad 90 % – 4 točke
4. Dejavnosti iz sklopa programa Malega sončka
 zimovanje z osnovnimi dejavnostmi na smučeh – 1 točka
 6 do 8 urni smučarski tečaj za predšolske otroke – 1 točka
 gibalne urice z osnovami teka na smučeh – 1 točka
 tečaj prilagajanja na led in drsanja – 1 točka
 tečaj rolanja – 1 točka
 2-3 dnevni tabor v naravi z izleti – 1 točka
 udeležba na sklepni prireditvi Mali sonček – 1 točka

II.

Gibalno športne dejavnosti Športa mladih

1. Program Naučimo se plavati
 letovanje s programom prilagajanja na vodo – 1 točka
 10 urni plavalni tečaj za predšolske otroke – 3 točke
2. Sodelovanje na prireditvah Festival Športa mladih in Pokljuški maraton (vsaka prireditev se šteje
posebej)
 do 24 otrok – 1 točka
 od 25 do 40 otrok – 2 točki
 nad 40 otrok – 3 točke

III. Drugi gibalno športni programi (vrtci)
1. Organizacija množičnih športnih prireditev za predšolske otroke organizirane iz strani vrtca
(upoštevata se največ dve prireditvi)
 vključena le posamezna enota vrtce – 1 točka
 vključene vse enote vrtca – 2 točki
 vključeni vse starostne skupine otrok (2-6 let) – 3 točke
 organizacija na lokalni ali državni ravni (za več vrtcev) – 5 točk
2. Sodelovanje na množičnih športnih prireditvah, ki niso razpisane v Informatorju I in niso del programa
vrtca (npr. tradicionalni pohodi, množični teki, kolesarski maratoni, krosi na lokalni ali državni ravni …)
– obvezna dokazila o sodelovanju.
 udeležba na 1 prireditvi – 1 točka
 udeležba 2 oz. 3 prireditvah – 2 točki
 udeležba 4 ali več prireditvah – 3 točke

Merila za ocenjevanje: OŠ, OŠPP in SŠ
I. Športni program Zlati sonček (OŠ in OŠPP)
1. Izvajanje programa:
 Zlati sonček - B program – 1 točka
 Zlati sonček - C program – 1 točka
 Zlati sonček - D program – 1 točka
2. Število udeleženih otrok v programu:
Odstotek otrok, vključenih v program, in točkovanje:
 do 30 % – 1 točka
 od 31 do 60 % – 2 točki
 od 61 do 90 % – 3 točke
 nad 90 % – 4 točke
3. Sodelovanje na množičnih prireditvah:
 udeležba na občinski ali področni sklepni prireditvi programa Zlati sonček – 1 točka
 organizacija in izpeljava občinske, medobčinske ali področne sklepne prireditve programa Zlati
sonček – 3 točke
Točkuje se samo ena udeležba in ena organizacija in izpeljava.

II. Športni program Krpan (OŠ in OŠPP)
1. Izvajanje programa:
 Krpan - A program – 1 točka
 Krpan - B program – 2 točki
 Krpan - C program – 3 točke

2. Število udeleženih otrok:
Odstotek učencev vključenih v program in točkovanje:
 do 30 % – 1 točka
 od 31 do 60 % – 2 točki
 od 61 do 90 % – 3 točke
 nad 90 % – 4 točke
3. Sodelovanje na množičnih prireditvah:
 udeležba na občinski ali področni sklepni prireditvi programa Krpan – 1 točka
 organizacija in izpeljava občinske, medobčinske ali področne sklepne prireditve programa
Krpan – 3 točke
Točkuje se samo ena udeležba in ena organizacija in izpeljava.

III. Program Naučimo se plavati (OŠ in OŠPP)
1. Vključenost v program:
 10-urni plavalni tečaj za 1. razred – 1 točka
 preverjanje znanja plavanja v 6. razredu – 3 točke
 šola, ki ima po preverjanju 100% plavalce – 1 točka
 15-urni plavalni tečaj za neplavalce – 1 točka
2. Odstotek udeleženih učencev na preverjanju v 6. razredu:
 nad 80 % – 1 točka
 nad 90 % – 3 točke

IV. Program Šolska športna tekmovanja in prireditve (velja razpis ŠŠT, Informator
– avgust 2018) (OŠ, SŠ in OŠPP)
1. Število vadbenih skupin različnih športnih panog, ki letno opravijo v šoli najmanj 35 ur vadbe (upošteva
se samo vadbene skupine izven obveznega programa – rednega pouka, ki so umeščene v letni delovni načrt
šole):
 do 3 vadbene skupine različnih športnih panog – 1 točka
 od 4 do 6 vadbenih skupin različnih športnih panog – 3 točke
 nad 6 vadbenih skupin različnih športnih panog – 5 točk
2. Izpeljava tekmovanja (OŠ, SŠ in OŠPP):
A. Izpeljava tekmovanj od občinske do vključno področne ravni
 do 2 izpeljani tekmovanji – 1 točka
 od 3 do 4 izpeljana tekmovanja – 2 točki
 nad 4 izpeljana tekmovanja – 3 točke
B. Izpeljava tekmovanj na državni ravni (OŠ, SŠ in OŠPP):
 izpeljava četrtfinalnega in polfinalnega tekmovanja – 2 točki za vsako izpeljano tekmovanje,
 izpeljava finalnega tekmovanja v igrah z žogo – 2 točki za vsako tekmovanje,
 izpeljava ostalih finalnih tekmovanj, razpisanih v Informatorju I – 3 točke za vsako tekmovanje.

3. Sodelovanje v programu (OŠ, SŠ in OŠPP):
A. Področna tekmovanja (za področno tekmovanje se upošteva najnižji nivo tekmovanja na področju):
 Sodelovanje na ekipnem atletskem tekmovanju – 2 točki,
 Sodelovanje v igrah z žogo (košarka, nogomet, odbojka, odbojka na mivki, rokomet):
 sodelovanje v 1 panogi – 1 točka
 sodelovanje v 2 ali 3 panogah – 2 točki
 sodelovanje v 4 panogah ali več – 3 točke
 Sodelovanje na ostalih področnih tekmovanjih:
 sodelovanje na do vključno 3 tekmovanjih – 1 točka
 sodelovanje na 4 ali 5 tekmovanjih – 2 točki
 sodelovanje na 6 ali več tekmovanjih – 3 točke
B. Državna tekmovanja razpisana v Informatorju Športa mladih (OŠ, SŠ, OŠPP):
 Sodelovanje na državnem tekmovanju v igrah z žogo (košarka, nogomet, odbojka, odbojka na mivki,
rokomet):
 sodelovanje na četrtfinalnem tekmovanju – 1 točka za vsako udeležbo
 sodelovanje na polfinalnem tekmovanju – 2 točki za vsako udeležbo
 sodelovanje na finalnem tekmovanju – 4 točke za vsako udeležbo
 Sodelovanje na šolskem ekipnem krosu:
 do 10 udeležencev iz šole – 1 točka
 od 11 do 24 udeležencev iz šole – 2 točki
 nad 25 udeležencev iz šole – 3 točke
 Sodelovanje na ostalih državnih tekmovanjih (četrtfinalnih, polfinalnih, finalnih):
 tekmovanja posameznikov – 1 točka za vsako panogo, kjer so sodelovali do 3 učenci šole
 tekmovanja posameznikov – 2 točki za vsako panogo, kjer so sodelovali 4 ali več učencev iz
šole
 ekipna tekmovanja – 1 točka za vsako panogo (velja za panoge, kjer tekmovanje ne poteka
v okviru tekmovanja posameznikov: atletika ekipno, badminton ekipno, šah ekipno,
Mladina in gore, Tek trojk, kajak kanu, plesna produkcija, cheerleading, rafting, veslanje na
veslaških simulatorjih).
C. Sodelovanje na množičnih prireditvah (OŠ, SŠ in OŠPP):
 Šolski pokljuški maraton:
 od 6 do 15 udeležencev iz šole – 1 točka
 od 16 do 25 udeležencev iz šole – 2 točki
 nad 25 udeležencev iz šole – 3 točke
 Festival športa mladih (OŠ in OŠPP):
 od 6 do 15 udeležencev iz šole – 1 točka
 od 16 do 25 udeležencev iz šole – 2 točki
 od 26 do 40 udeležencev iz šole – 3 točke
 nad 41 udeležencev iz šole – 4 točke
 Sodelovanje na ostalih množičnih prireditvah, razpisanih v Informatorju I (stran 77):
 od 6 do 15 udeležencev – 1 točka
 nad 15 udeležencev – 2 točki

V. Program Hura, prosti čas (OŠ, SŠ in OŠPP)
1. Izpeljava programa:
 Med prvomajskimi počitnicami 2018 – 2 točki
 Med jesenskimi počitnicami 2019 – 2 točki
 Med poletnimi počitnicami 2019 – 2 točki

VI. Drugi športni programi (OŠ, OŠPP, SŠ)
1.

Organizacija množičnih šolskih športnih prireditev, od lokalne do državne ravni, ki niso del
obveznega programa šol (obvezno dokazilo o organizaciji prireditve, za točkovanje se štejeta največ
dve prireditvi):
 nad 200 udeležencev – 1 točka
 nad 400 udeležencev – 2 točki
 nad 600 udeležencev – 3 točke

2.

Sodelovanje na množičnih šolskih športnih prireditvah, ki niso razpisane v Informatorju I in niso del
obveznega programa šol (obvezno dokazilo o sodelovanju na prireditvi, za točkovanje se štejeta dve
prireditvi):
 od 5 do 15 udeležencev – 1 točka
 od 16 do 28 udeležencev – 2 točki
 nad 28 udeležencev – 3 točke

3.

Sodelovanje šole v mednarodnih programih s športno vsebino in z minimalno udeležbo vsaj 4 držav.
(štejeta največ dve sodelovanji):
 Udeležba na tekmovanju ISF – 2 točki
 drugi programi – 1 točka

Točkovanje
OŠ
od 60 do 79 točk – bronasto priznanje
od 80 do 99 točk – srebrno priznanje
nad 100 in več – zlato priznanje
SŠ
od 40 do 59 – bronasto priznanje
od 60 do 79 – srebrno priznanje
nad 80 točk – zlato priznanje
Vrtci
od 10 do 15 točk – bronasto priznanje
od 16 do 18 točk – srebrno priznanje
nad 19 točk – zlato priznanje

OŠPP
od 40 do 54 – bronasto priznanje
od 55 do 69 – srebrno priznanje
nad 70 in več – zlato priznanje
Zavod za šport RS Planica si pridržuje pravico, do znižanja točkovnega kriterija na podlagi predloga
ocenjevalne komisije.

