
PRAVILNIK
Izvedbo tekmovanj določa Pravilnik o tekmovanjih  
v znanju Vesele šole, ki je objavljen na spletni strani  
www.veselasola.net pod zavihkom Tekmovanje.

ŠOLSKO TEKMOVANJE
Šolskega tekmovanja v znanju Vesele šole se udeležijo 
učenci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki 
so se s pisno prijavo prijavili na tekmovanje. Za šolsko 
tekmovanje pridejo v poštev tiskane priloge Vesela šola 
v reviji Pil od septembra do februarja. Šolsko tekmovanje 
organizira in vodi uredništvo Vesele šole v sodelovanju 
z veselo šolskimi mentorji. Šolsko tekmovanje na šoli 
nadzoruje šolska tekmovalna komisija.

IZVEDBA TEKMOVANJA
Šolska tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost 
tekmovalnih pol do začetka reševanja nalog. Tekmovalni 
vprašalnik vsebuje 20 nalog oz. 15 nalog za učence s 
prilagojenim programom. Tekmovalne naloge so sestav
ljene tako, da vsebujejo vprašanje, natančno navodilo 
za reševanje vprašanja in prostor za odgovor. Čas za 
reševanje nalog na šolskem tekmovanju je 45 minut. Za 
tekmovalce v prilagojenem programu lahko mentorji čas 
reševanja podaljšajo na eno uro oz. po svoji presoji glede 
na posameznega tekmovalca. Učenci uporabljajo svoj 
pisalni pribor, in sicer moder ali črn kemični/keramični 
svinčnik.

VREDNOTENJE IN ELEKTRONSKA  
POROČILA O REZULTATIH
Vprašalnike s šolskega tekmovanja v znanju Vesele 
šole pregledajo in točkujejo (tj. ovrednotijo) mentorji 
Vesele šole oz. šolska tekmovalna komisija. Rešitve so 
objavljene na dan tekmovanja ob 17. uri na spletni strani 
www.veselasola.net pod zavihkom Tekmovanje. Mentorji 
sporočijo rezultate šolskega tekmovanja elektronsko, in 
sicer prek spletnega obrazca Vnos rezultatov, objavljenega 
na spletni strani www.veselasola.net pod zavihkom 
Za mentorje. Mentorji na elektronski naslov, ki so ga 
navedli v prijavi mentorstva, prejmejo najpozneje dva 
dni pred tekmovanjem podatek o uporabniškem imenu 
in geslu za dostop do navedenega spletnega obrazca. 
Natančna navodila za vnos podatkov so objavljena v 
spletnem obrazcu, vidna so po prijavi z uporabniškim 
imenom in geslom. Mentorji v poročilo vpišejo rezultate 
vseh tekmovalcev, in sicer najpozneje v 3 delovnih dneh 
po opravljenem šolskem tekmovanju. Ne spreglejte 
pomembnih datumov, zapisanih na strežniku. Po preteku 
postavljenih rokov vnos podatkov ne bo več mogoč.

DRŽAVNO TEKMOVANJE
Državnega tekmovanja v znanju Vesele šole se udeleži 
do največ 15 % tekmovalcev s šolskega tekmovanja iz 
vsake posamezne tekmovalne kategorije, tj. razredov, ki 
so na šolskem tekmovanju dosegli najboljše rezultate. 
Udeleženci državnega tekmovanja so objavljeni na spletni 
strani www.veselasola.net najpozneje v 14 dneh po 
opravljenem šolskem tekmovanju.

Za državno tekmovanje pridejo v poštev poleg tiskane 
priloge Vesela šola v reviji Pil od septembra do marca 
tudi spletne različice mesečne teme (eučne poti) od 
septembra do marca in članki iz revije Pil, označeni z 
znakom Vesele šole od septembra do marca.

Državno tekmovanje poteka na šolah, ki so predhodno 
določene kot organizatorke. Podatek o šoli organizatorki 
državnega tekmovanja je objavljen najpozneje na dan 
šolskega tekmovanja na spletni strani www.veselasola.net. 
Izvedba državnega tekmovanja je stvar medsebojnega 
dogovora šol, katerih tekmovalci bodo tekmovali na 
državnem tekmovanju. Mentorji se za izvedbo državnega 
tekmovanja sami povežejo z mentorjem organizatorjem 
državnega tekmovanja in mu pomagajo pri organizacijskih 
in logističnih zadevah. Prevoz, malica in morebitni 
spremljevalni program niso del organizacije državnega 
tekmovanja oz. so stvar internega dogovora med šolami.

Tekmovalni vprašalnik vsebuje 20 nalog oz. 15 nalog za 
učence s prilagojenim programom. Tekmovalne naloge 
so sestavljene tako, da vsebujejo vprašanje, natančno 
navodilo za reševanje vprašanja in prostor za odgovor. 
Čas za reševanje nalog na državnem tekmovanju je 45 
minut. Za tekmovalce v prilagojenem programu lahko 
mentorji čas reševanja podaljšajo na eno uro oz. po 
svoji presoji glede na posameznega tekmovalca. Učenci 
uporabljajo svoj pisalni pribor, in sicer moder ali črn 
kemični/keramični svinčnik.

Vprašalnike državnega tekmovanja predsedniki šolskih 
tekmovalnih komisij takoj po tekmovanju zapečatijo in 
priporočeno pošljejo uredništvu Vesele šole. Ta najpozneje 
v 3 delovnih dneh po opravljenem tekmovanju oceni 
tekmovalne vprašalnike in razglasi rezultate ter objavi 
rešitve.

PRIZNANJA IN POTRDILA
Vsi udeleženci šolskega tekmovanja v znanju Vesele šole 
prejmejo Pohvalo za sodelovanje v Veseli šoli. Bronasto 
priznanje Vesele šole prejmejo vsi tekmovalci, ki na 
šolskem tekmovanju dosežejo 50 % ali več možnih točk. 
Srebrno priznanje Vesele šole prejmejo vsi tekmovalci, ki 
na državnem tekmovanju dosežejo 60 % ali več možnih 
točk. Zlato priznanje in naziv državnega prvaka Vesele 
šole prejmejo samo tisti tekmovalci, katerih rezultati 
ustrezajo merilom iz Pravilnika o sofinanciranju šolskih 
tekmovanj. Bronasta in srebrna priznanja prejmejo in  
jih podelijo mentorji na šolah. Zlata priznanja se  
praviloma podelijo osebno na zaključni veselošolski 
prireditvi. Mentorji, ki so sodelovali v Veseli šoli, lahko  
s posebnim obrazcem, objavljenim na spletni strani  
www.veselasola.net, zaprosijo za izdajo potrdila  
o sodelovanju in dosežkih svojih tekmovalcev.
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