
TOČKOVNIK ZA IZBOR DIJAKOV NA MOBILNOST V PROJEKTU ERASMUS + 

 

 

1.      Splošni učni uspeh za zadnje zaključeno šolsko leto: 5 točk za odličen uspeh, 4 točke za prav 

dober, 3 za dober. 

 

 2.      Ocene učiteljev oddelčnega učiteljska zbora oz. razrednika – dijaka ocenijo člani oddelčnega 

učiteljskega zbora oz. razrednik po štirih kriterijih in prejme: 

 

 a) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za vestno izpolnjevanje šolskih obveznosti, aktivno sodelovanje pri pouku in 

upoštevanje dogovorov; 

 b) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za ustvarjalnost, razgledanost in visoko motivacijo za pridobivanje novih znanj; 

c) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za odnos dijaka do učiteljev, sošolcev in vedenje pri pouku; 

d) 5, 4, 3, 2 ali 1 točko za urejenost in komunikativnost. 

 

 3.      Vzgojni ukrepi – upoštevajo se vzgojni ukrepi do dneva zaključka zbiranja prijav. Dijak prejme 5 

točk, če ni prejel nobenega vzgojnega ukrepa, če ima opomin, mu odštejemo 1 točko, za ukor 

razrednika odštejemo 3 točke. Dijaki, ki so jim bili izrečeni višji vzgojni ukrepi od ukora razrednika, ne 

ustrezajo kriterijem za prijavo.  

 

 V kolikor se do času do odhoda na mobilnost izkaže, da je kateri od izbranih dijakov pridobil višji 

vzgojni ukrep od tistega, ki ga je imel ob objavi razpisa, ga bo komisija dodatno obravnavala 

naknadno in po potrebi nadomestila z drugim dijakom.  

 

 4.      Motivacijsko pismo – dijak prejme: 

 

 a) 5 točk za izvirno, unikatno motivacijsko pismo; 

 b) 3 točke za povprečno motivacijsko pismo; 

 c) 1 točko za podpovprečno motivacijsko pismo. 

 

 5.      Tuji jezik – Učitelji tujega jezika ocenijo dijaka po Evropskem jezikovnem okvirju. Ocena zajema 

bralno razumevanje, govorno sporazumevanje ter govorno in pisno sporočanje. Ocenjevalno lestvico 

dijakom pojasnijo učitelji tujega jezika. Dijak prejme za vsak kriterij: 

 

 a) po 2 točki za znanje na ravni B2 ali višje 

 b) po 1 točko za znanje na ravni B1 

 c) po 0 točk za znanje na ravni A 

Dijak lahko iz tega kriterija doseže največ 10 točk. 

 

V primeru, da bo več dijakov enakovredno izpolnjevalo vse pogoje in kriterije, jih bo koordinatorica 

projekta povabila na razgovor.  

 


