IZMJENE I DOPUNE PRAVILA
I UPUTA ZA ORGANIZACIJU
I PROVEDBU NATJECANJA
UČENIKA STRUKOVNIH
ŠKOLA U ŠK. GODINI
2018./2019.

Pravila natjecanja

PRAVILA I UPUTE ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU NATJECANJA UČENIKA STRUKOVNIH ŠKOLA U ŠK.
GODINI 2018./2019. iz siječnja 2019. mijenjanju se i dopunjuju na sljedeći način:

U poglavlju 4.2. ORGANIZACIJA NATJECANJA mijenja se zadnji pasus koji sada glasi:
„Organizator natjecanja na državnoj razini je Agencija, koja ih i provodi u suradnji sa školama domaćinima
odabranima na temelju javnog poziva Agencije. Suorganizatori mogu biti strukovne udruge, zajednice ili
društva, visoka učilišta ili znanstveni instituti, županija, grad ili općina i druga strukovna škola.“

U poglavlju 4.3. MJESTO ODRŽAVANJA WSC DRŽAVNIH NATJECANJA mijenja se prvi pasus koji sada
glasi:
„WSC državna natjecanja održavaju se jednom godišnje u organizaciji Agencije. U neparnim godinama
natjecanje se održava na centralnoj lokaciji, a koja zadovoljava prostorne i infrastrukturne uvjete. U parnim
godinama natjecanje se u pravilu održava u prostorima škole domaćina ili u drugim prostorima koje odredi
Agencija, a koji imaju uvjete za provedbu natjecanja. Škole domaćini biraju se na temelju javnog poziva koji
raspisuje ASOO, a domaćini su u svojim kao i u prostorima drugih ustanova i pravnih osoba.“

U poglavlju 4.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA WSC NATJECANJA, dopunjuje se pasus o
povjerenstvima na državnim natjecanjima koji sada glasi:
„Za državna natjecanja, organizacijsko povjerenstvo škole domaćina natjecanja imenuje ravnatelj škole
domaćina za svaku disciplinu kojoj je domaćin te o tome obavještava Agenciju (elektroničkom poštom na
adresu worldskillscroatia@asoo.hr), a u skladu s rokovima utvrđenim u javnom pozivu za odabir škole
domaćina. Organizacijsko povjerenstvo, u pravilu ima do 7 članova. Prosudbeno povjerenstvo za državno
natjecanje za svaku disciplinu imenuje Agencija na temelju javnog poziva.“
U dijelu opisa troškova koje podmiruje Agencija, briše se „naknade za dnevnice“ članova prosudbenih
povjerenstava te se dopunjuje s popisom troškova u godini kad je natjecanje na jednom mjestu te sada
glasi:
„Agencija podmiruje troškove nastale za pripremu, organizaciju i provedbu državnih natjecanja za:
smještaj i prehranu sudionika (natjecatelja, mentora, članova prosudbenih povjerenstava,
tehničkoga osoblja) na temelju računa za obavljenu uslugu koji se dostavlja Agenciji
- troškove prijevoza članova prosudbenih povjerenstava podmiruje svaka ustanova/tvrtka za svoje
sudionike natjecanja i smotri te šalje Agenciji zahtjev za povrat tih sredstava
- naknade članovima prosudbenog povjerenstava
- materijalne troškove natjecanja koje ima škola domaćin, a na temelju javnog poziva.
U godini kad je natjecanje na jednom mjestu, Agencija pokriva i troškove:
- troškove prijevoza, smještaja i prehrane volontera (maksimalno do 10 osoba) koji pomažu u
provedbi aktivnosti Isprobaj vještinu
- naknade dijelu članova organizacijskih povjerenstava koji uređuju prostor discipline prije i nakon
natjecanja (u pravilu 1-4 člana).“
-

U dijelu opisa Školsko i međužupanijsko organizacijsko i prosudbeno povjerenstvo dopunjuje se
zadnji pasus s odredbom da mentori kod poslodavca ne mogu biti članovi prosudbenih povjerenstava
ukoliko se učenik kojem je mentor natječe kao natjecatelj te sada glasi:
„Nastavnik koji je član prosudbenog povjerenstva u određenoj disciplini ne može biti mentor učenika koji
se natječe u toj istoj disciplini, bez obzira na razinu natjecanja. Članovi prosudbenog povjerenstva ne mogu
biti roditelji ili u rodbinskoj vezi s učenicima koji sudjeluju na natjecanju, niti mentori učenicima kod
poslodavca.“
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U dijelu opisa Zadaća škola domaćina, u šestom pasusu briše se ponavljanje „u neparnim godinama“ te
on sada glasi:
„Za discipline koje se u neparnoj godini održavaju na jednom mjestu Agencija osigurava prostor,
obavještava nacionalne medije te organizira dolazak učenika osnovnih škola na događanje.“

U dijelu Prosudbeno povjerenstvo za državno natjecanje, u prvom pasus dodaje se formulacija „u
pravilu“, dodaje se novi pasus koji opisuje iznimne situacije te se u zadnjem pasus dodaje formulacija „niti
mentor kod poslodavca“ te taj dio sada glasi:
„Prosudbeno povjerenstvo za državna natjecanja imenuje Agencija na temelju javnog poziva, a u pravilu ga
čini pet članova i to:
- 2 člana predstavnici gospodarstva
- 3 člana predstavnici strukovnih škola i po potrebi visokoškolskih ustanova ovisno o disciplini.
U slučaju kada nakon dva kruga javnog poziva, se ne javi dovoljan broj članova povjerenstva Agencija
može imenovati i manji broj članova povjerenstva. Iznimno (pr. zahtjevnost zadatka za natjecanje, itd.),
broj članova povjerenstva može biti i veći .
Jedan od članova povjerenstva imenuje se i predsjednikom povjerenstva.
Član prosudbenog povjerenstva ne može biti mentor učeniku koji se natječe u toj disciplini niti mentor kod
poslodavca.“

U poglavlju 5. NATJECATELJI u trećem pasusu pojašnjava se opis broja natjecatelja te on sada glasi:
„Maksimalan broj natjecatelja na državnom natjecanju je 6 do 12 po disciplini, odnosno 4 do 6 timova s po
dva člana po timu 1 u timskim disciplinama. Škola domaćin ima osigurano jedno mjesto koje se računa u
okviru navedenog maksimalnog broja natjecatelja.“

U poglavlju 6.5. ŽALBE u drugom pasusu, u prvoj rečenici briše se „i/ili mentor“ te ona sada glasi:
„Učenik može podnijeti pisanu žalbu prosudbenom povjerenstvu u roku od 30 minuta od objave privremene
ljestvice poretka.“

U poglavlju 6.6. TRAJANJE NATJECANJA dodaje se rečenica o trajanju natjecanja za učenike s teškoćama
ono sada glasi:
„Školska i međužupanijska natjecanja provode se u pravilu u trajanju od tri do šest sati, a državna natjecanja
u trajanju od deset do 16 sati. Za učenike s teškoćama trajanje može biti i kraće od navedenog.“

U poglavlju 6.7. HODOGRAM NATJECANJA u drugom pasusu dodaje se formulacija o primjenjivosti od
školske godine 2019./2020., a u prvoj stavci briše se odredba o iznimki, a na kraju se dodaje odredba o
pravu na izmjene te on sada glasi:
„Cijeli tijek natjecanja odvija se u jednoj (tekućoj) školskoj godini te se počinje primjenjivati od školske
godine 2019./2020.:

1

−

objava modela zadatka do 30. listopada ()

−

provedba školskih natjecanja do 23. prosinca

Iznimka je disciplina Poduzetništvo s tri člana tima u školskoj godini 2018./2019.
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−

prijava škola s imenima učenika na međužupanijska i državna natjecanja do 15. siječnja

−

provedba međužupanijskih ili jednog izlučnog natjecanja do 28. veljače

−

objava popisa natjecatelja za državno natjecanje do 5. ožujka

−

provedba državnih natjecanja od kraja ožujka do sredine travnja

−

prijave za domaćinstvo međužupanijskih i državnih natjecanja za sljedeću školsku godinu do 15.
svibnja

−

objava popisa škola domaćina do 15. lipnja.

Agencija zadržava pravo prilagodbe hodograma.“

U poglavlju 6.8. NAGRADE I PRIZNANJA, u prvom pasusu briše se „međužupanijskim“ te on sada glasi:
„Svi učenici i mentori koji sudjeluju na državnim natjecanjima dobivaju potvrde o sudjelovanju, kao i članovi
prosudbenog povjerenstva na državnoj razini.“

U Zagrebu, 14. ožujka 2019.
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