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Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz
strukovna natjecanja i smotre

Uloga škola domaćina
Kao što je to i do sada bilo u postojećem načinu provedbe natjecanja, i u novom
modelu natjecanja ona se odvijaju u suradnji škole domaćina i Agencije za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: Agencija).
Natjecanja će se održati na jednom mjestu, sajamskom prostoru, u gradu Zagrebu –
iznimke su discipline koje su naznačene u Pozivu, za koje je potrebno još
usuglašavanje s Agencijom.
Kako bi proces i provedba natjecanja bio ujednačen i usklađen u svim sektorima i
disciplinama, doneseni su neki dokumenti:



Pravila i upute za organizaciju i provedbu natjecanja učenika strukovnih škola
u šk. godini 2018./2019. (u daljnjem tekstu: Pravila natjecanja)1
tehnički opisi disciplina i modeli zadataka2

Ovi dokumenti na ujednačen način opisuju sve što je potrebno za pripremu,
organizaciju i provedbu natjecanja.
Svaka zainteresirana škola trebala bi isplanirati domaćinstvo jedne ili više disciplina
izvan svoje škole vodeći se Pravilima natjecanja te tehničkim opisom i modelom
zadatka. Dakle, to uključuje planiranje i postavljanje svih radnih mjesta, dovoz i
odvoz svih potrebnih materijala, alata i opreme, a koji su navedeni u tehničkom
opisu i modelu zadatka.
U tu svrhu izrađen je troškovnik za prijavu koji omogućuje školama da predvide i
osiguraju pokrivanje svih stvarno nastalih troškova, povezanih s organizacijom
discipline (npr. usluge prijevoza opreme i članova organizacijskog povjerenstva te
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volontera, ukoliko je potrebno vanjsku uslugu montaže i demontaže specijalizirane
opreme i strojeva, najam opreme i strojeva, itd.)

Prijava
S ciljem olakšavanja postupka Agencija je izradila jednostavan obrazac prijave.
Pojašnjenje nekih rubrika iz obrasca:

1. Kontakt osoba za daljnju komunikaciju:
-

potrebno je identificirati jednu osobu koja će biti na raspolaganju za
aktivnu komunikaciju s Agencijom u razdoblju prijave. Očekuje se da ta
osoba sudjeluje na pripremnom i zaključnom sastanku.

2. Prijedlog Organizacijskog povjerenstva:
-

sukladno Pravilima natjecanja škola domaćin mora imenovati
Organizacijsko povjerenstvo. Više o tome (str. 12. Pravila natjecanja).

3. Broj volontera koji će biti osigurani prije i za vrijeme WSC natjecanja
-

u svrhu organizacije događanja u samom prostoru discipline, ali i prema
potrebi na drugim mjestima na sajamskom prostoru nužno nam je znati
broj volontera koji će biti na raspolaganju.

4. Pismo namjere:
-

na jednostavan način opisati kako će se organizirati domaćinstvo. Navesti
moguću suradnju s drugim školama i gospodarskim subjektima. Opisno
navesti način kako će se osigurati oprema, materijal i alati (škola će
ustupiti, unajmiti ili kupovati (iznimka oprema i strojevi)).

5. Popis opreme, alata i strojeva (moraju biti povezani i nužni za provedbu natjecanja
temeljem tehničkog opisa i modela zadatka):
-

vodeći se tehničkim opisom i modelom zadatka navesti svu opremu, alate,
strojeve, potrošni materijal, te ostalo što je potrebno za natjecanje. Pri

tome istaknuti kako će se navedeno osigurati: škola će ustupiti, unajmiti
ili kupovati.

6. „Isprobaj svoju vještinu“:
-

-

u tehničkom opisu, radne skupine su dale prijedloge koje su to moguće
aktivnosti. Taj popis nije isključiv te i škole domaćini mogu predložiti druge
zanimljive aktivnosti;
u troškovniku nužno je procijeniti trošak organizacije tih aktivnosti;
namjera je kroz interaktivne i atraktivne sadržaje omogućiti
posjetiteljima, prvenstveno učenicima osnovnih škola, da tijekom cijelog
natjecanja na siguran i praktičan način isprobaju neku vještinu.

7. Medijske objave:
-

-

-

škole domaćini obvezatno obavještavaju sredstva javnoga priopćavanja
(na lokalnoj i regionalnoj razini) prije samog WSC natjecanja što ih
organiziraju u svojem prostoru ili u prostorima drugih ustanova i pravnih
osoba;
škole mogu ovu ulogu izvršiti slanjem obavijesti (PR) na
lokalne/regionalne medije ili zakupiti oglasni prostor te za to tražiti
sredstva u troškovniku;
samo događanje koje se odvija u Zagrebu promovirat će Agencija.

Troškovnik
Agencija će kao i do sada snositi troškove organizacije državnih natjecanja.
Budući da se projekt financira iz sredstava ESF-a, ali i u svrhu transparentnosti,
troškovi se moraju opravdati troškovnikom. Također, budući da se koriste sredstva
iz EU fondova postupak odabira provodi se temeljem javnog poziva. Predviđeni
troškovi morali bi se temeljiti na ponudama gospodarskih subjekata, čime se
dokazuju zatraženi iznosi.
Priznavat će se stvarno nastali i plaćeni troškovi.

Promocija škole
Domaćinstvom natjecanja svaka škola značajno podiže svoju vidljivost i doprinosi
svojoj promociji.
Očekuje se da će na događanje doći između 8 i 12.000 učenika osnovnih škola čime
svaka škola može poticati upise u svoje programe. Na samom događanju bit će
prisutni i brojni mediji čime se podiže vidljivost škole.
Kao dodatni poticaj svaka škola domaćin WSC natjecanja bi trebala osmisliti i izraditi
tiskani materijali (promidžbeni letci s podatcima o strukovnim zanimanjima, popisi
škola, itd.) s ciljem promocije natjecanja i povećavanja svijesti o natjecanju,
strukovnim vještinama i strukovnom obrazovanju, itd.

Suradnja s poslodavcima
Samo događanje okupit će i velik broj poslodavaca. Agencija je trenutno u procesu
dogovaranja partnerstva s većim brojem gospodarskih subjekata (obrti, mala i
srednja poduzeća) koji su iskazali spremnost sponzoriranja disciplina i natjecanja.
Ovo će biti prilika i školama domaćinima da nastavi suradnju s tvrtkama a neki od
dogovorenih sponzora su istaknuli tu namjeru.

Podrška Agencije
Ukoliko škola ima interes za domaćinstvo, Agencija će pružiti podršku u cijelom
procesu, od procesa prijave do provedbe. Sve odabrane škole domaćini dobit će jasne
upute i smjernice za odobravanje troškovnika, izradu završnog izvješća, smjernice za
vidljivost, itd.

