RAZPIS NAJ DIJAK 2017/2018

Razpis za Naj dijaka/Naj dijakinjo je eden izmed stalnih projektov Dijaške organizacije
Slovenije, ki se letos izvaja že šestič. Namen projekta je izbrati aktivne dijakinje in dijake, ki
so uspešni ne le na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo tudi z različnimi
obšolskimi dejavnostmi, ki velikokrat ostanejo neopažene. Verjamemo, da lahko z zdravo
mero tekmovalnosti pri sodelovanju v izboru Naj dijaka/Naj dijakinje spodbudimo dijake k
doseganju še boljših rezultatov in ciljev ter ob enem motiviramo tiste dijake, ki še niso dejavni
v obšolskih dejavnostih.

Pogoji za sodelovanje na razpisu za Naj dijaka:
1. Kandidat mora imeti status dijaka. To potrdi s potrdilom o vpisu, ki mora biti priložen
izpolnjenemu razpisnemu obrazcu.
2. Kandidat ne sme sodelovati pri organiziranju izbora za Naj dijaka. Kandidat ne sme
biti član Predsedstva ali Sveta Dijaške organizacije Slovenije.

Sestava komisije za izbor Naj dijaka/Naj dijakinje:
Komisija za izbor Naj dijaka/Naj dijakinje je s strani Predsednika DOS predlagana Predsedstvu
DOS, ki jo lahko potrdi ali predlaga drugačno sestavo komisije. Komisijo sestavljajo trije (3)
člani (dva (2) člana Predsedstva, svetovalec Predsedstva ali Varuh dijakovih pravic ali
svetovalec Varuha).
Število točk določi komisija. Kandidati jih NE izpolnjujejo ali določajo sami.

Podpis kandidata: ______________________
Podpisani se seznanjam in soglašam, da ima komisija za izbor Naj dijaka/Naj dijakinje pravico, da sama presodi o številu
točk, ki so dodeljene za posamezno aktivnost. Hkrati potrjujem, da so podatki, ki sem jih vpisal/-a v obrazec, resnični. Prav
tako s podpisom zagotavljam, da so priložena potrdila in dokazila pridobljena na formalen način in izkazujejo dejansko
stanje. Podatki, ki so vneseni v prijavni obrazec, se bodo hranili in obdelovali za splošno administrativna opravila, povezana
s sodelovanjem na dogodku. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno s politiko zaščite
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jo ureja trenutno veljavna uredba EU.
Izvajalec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe projektne
aktivnosti. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, kar prav tako sporoči na
elektronski naslov: info@djjaska.org

IZPOLNI KANDIDAT/KA

PODATKI O VLAGATELJU
Ime in priimek
Datum rojstva
Stalno prebivališče
Elektronski naslov
Telefonska številka
Šola
Program izobraževanja
Letnik izobraževanja

Država šolanja:
Republika Slovenija

Tujina

Število dodanih potrdil:

Ocenjevalni list vsebuje tri (3) sklope1:
•
•
•

Učni uspeh
Tekmovanja
Delo na družbenem področju

Popolna vloga vsebuje:
•
•
•

kopijo spričevala
kopija priznanj oziroma dokazil o dosežkih2
potrdilo o vpisu

Rok za oddajo kandidature je 30. 4. 2019 (velja poštni žig), vloge bodo pregledane do 4. 5.
2019, nato bo do 9. 5. 2019 čas za dopolnitev nepopolnih vlog. Vloge bodo ovrednotene do
11. 5. 2019, Naj dijak in Naj dijakinja pa razglašena na prireditvi, ki bo potekala v mesecu maju.

1
2

Na vsakem od področji je najvišje možno število pridobljenih točk 20.
Veljavni so dosežki in dokazila, ki jih je dijakinja ali dijak pridobil/a tekom šolskega leta 2017/2018.

IZPOLNI RAZPISNA KOMISIJA
1. UČNI USPEH
1.1 Točkovni sistem za dijake/dijakinje:
Uspeh3

Število točk

Odličen
Prav dober
Dober
Zadosten
Nezadosten

20
15
10
5
0

2. TEKMOVANJA
2.1. Športna in glasbena tekmovanja, tekmovanja iz posameznih predmetnih področij (matematika, fizika,
kemija, slovenski jezik, zgodovina, biologija, tuji jeziki, logika, debatni krožki in drugo), natečaji
(arhitekturni, filmski, glasbeni, likovni, fotografski in drugo) ter raziskovalne naloge:

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO TOČK
Za individualne uvrstitve

Šolsko/klubsko
3. mesto
2. mesto
1. mesto
Regionalno
Srebrno priznanje
3. mesto
2. mesto
1. mesto
Državno
Udeležba
Srebrno priznanje
Zlato priznanje
3. mesto
2. mesto
1. mesto
Mednarodno
Udeležba
Srebrno priznanje
Zlato priznanje
3. mesto
2. mesto
1. mesto
SKUPNO ŠTEVILO TOČK

3
4
5

2
3
4

7
8
9
10

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15

7
8
9
10
11
12

15
16
17
18
19
20

12
13
14
15
16
17

Število prilog: _____
Skupno število točk za individualne in ekipne uvrstitve: _____
3

uspeh se dokazuje s spričevalom iz šolskega leta 2017/2018

Za ekipne uvrstitve

4

5

2.2 Razstave , nastopi (plesni, glasbeni ali gledališki), koncerti, recitali, režija in scenarij, in drugo

ŠTEVILO TOČK
NIVO

Individualno delo6

Skupinsko delo

4
5
7
10

2
3
5
8

šolski/univerzitetni
mestni/medobčinski
državni
mednarodni
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
Število prilog: _____

Skupno število točk za individualno in skupinsko delo: _____
2.3 Objave in predstavitve samostojnih avtorskih del

NIVO

OBJAVE

ZNANSTVENORAZISKOVALNO
DELO7

ŠTEVILO TOČK

objava samostojnega avtorskega prispevka na
šolskem nivoju.

2

objava ali predstavitev samostojnega
avtorskega prispevka v medijih (časopisih,
revijah, radijskih in televizijskih programih,
elektronskih publikacijah in drugo)

4

objava samostojne knjige ali obsežnejšega
avtorskega prispevka
objava v domači publikaciji
objava v tuji publikaciji

10
5
10

SKUPNO ŠTEVILO TOČK
Število prilog: _____
Obvezno priložiti:
•
•

4

OBJAVE: revijo, glasilo ali drugo kjer je objavljeno avtorsko delo.
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO: fotokopijo avtorskega dela (kopija avtorskega dela in kopija
naslovnice, kjer je članek objavljen) iz katerega bo razvidno, kje in kdaj je bilo objavljeno (originalno
avtorsko delo mora biti razpoložljivo na vpogled uradni osebi).

Obvezno priložiti vabilo ali pisni dokument, ki dokazuje vključenost dijaka v razstavi
Vrednotijo se samo tiste poustvarjalne dejavnosti, ki niso del obveznega študijskega programa.
6
Monodrame, glavne vloge, samostojni recital in podobno.
7
Objava mora vsebovati najmanj 3500 znakov.
5

3. DELO NA DRUŽBENEM PODROČJU
3.1 Dodatna izobraževanja
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
VZPOREDNO ŠOLANJE,
IZMENJEVALNI PROGRAMI,
ENAKOVREDNI VZPOREDNI
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

ŠTEVILO TOČK

vzporedno redno šolanje
(glasbena šola…)
izmenjalni programi
(opravljanje letnika v
tujini…)

10
5

SKUPNO ŠTEVILO TOČK
Število prilog: _____

3.2 Funkcije: predsednik, urednik, demonstrator, vodja tečajev in drugo:
FUNKCIJE

ŠTEVILO TOČK

šolskih skupnostih (predsednik…)
zunanjih institucijah (klubi, dijaške sekcije, društva,
organizacije ipd.)
mednarodnih institucijah

5
10
15

SKUPNO ŠTEVILO TOČK
Število prilog: _____

3.3 Nagrade (N), pohvale (P) in priznanja (PR)
NIVO NAGRADE, POHVALE, PRIZNANJA

ŠTEVILO TOČK

mestni ali regijski8
državni9
mednarodni

2
3
5

SKUPNO ŠTEVILO TOČK
Število prilog: _____

8

Na mestnem ali regijskem nivoju se upoštevajo priznanja, pohvale ali nagrade, ki jih podeli šola ali organizacija,
klub ali društvo, ki deluje na mestni ali regionalni ravni.
9
Na državnem nivoju se upoštevajo priznanja, pohvale, nagrade, ki jih podeli vlada Republike Slovenije ali
ministrstvo, krovna organizacija ali zveza, ki deluje na državnem nivoju.

3.4 Aktivna prostovoljna dejavnost
Vsaka prostovoljna dejavnost se lahko točkuje z 1- 10 točkami. Potrebno je priložiti letno poročilo o
prostovoljnem delu. Točke bodo dodeljene na podlagi vloženega časa in zahtevnosti.
Točkovali bomo največ 3 registrirane prostovoljne dejavnosti!
Obvezno priložiti: natančna obrazložitev organizacije o prostovoljni dejavnosti kandidata (natančen
opis kaj, kdaj in kje je kandidat izvajal dejavnost). Dejavnost navedena v obrazložitvi mora biti
dokazljiva z dokumentacijo in razpoložljiva na vpogled uradni osebi.
Število prilog: _____
Skupno število točk za dokazila: _____

4. SKUPNO ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK
SKLOP

ŠTEVILO TOČK

Učni uspeh
Tekmovanja
Delo na družbenem področju
SKUPNO ŠTEVILO TOČK

Vlogo za razpis za Naj dijaka/Naj dijakinjo pregledala razpisna komisija
dne ____________________, v ___________________.

____________________ ____________________ ____________________

