
DODATNE UPUTE ŠKOLSKIM POVJERENSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU 

ŠKOLSKE RAZINE NATJECANJA IZ HRVATSKOGA JEZIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 

2021./2022. (17. veljače 2022.) 

 

Školska povjerenstva mogu organizirati i provesti školsku razinu Natjecanja iz hrvatskoga jezika na 

jedan od načina opisanih u nastavku, uzimajući u obzir broj natjecatelja u školi, prostorne uvjete u školi 

i trenutačne epidemiološke mjere. Školsko povjerenstvo odgovorno je za provedbu školskoga 

Natjecanja u skladu sa svim napomenama u tekstu Posebnih pravila Natjecanja iz hrvatskoga jezika u 

školskoj godini 2021./2022. i Općih pravila za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih 

škola Republike Hrvatske u školskoj godini 2021./2022.  

 

 

Mogući načini provedbe školskoga Natjecanja 

 

1. Natjecanje se organizira uživo u školi u skladu s epidemiološkim mjerama propisanima na lokalnoj 

razini tako da učenike tijekom pisanja nadziru barem dva člana školskoga povjerenstva. 

 

2. Natjecanje se organizira na daljinu samo za učenike koji su u (samo)izolaciji ili za sve učenike 

zbog ograničenih prostornih uvjeta u školi, i to na jedan od dvaju načina: 

 

a) tako da se učeniku otisnuti ispitni materijal dostavlja na njegovu kućnu adresu u zapečaćenoj 

omotnici te učenik ispit piše kod kuće i pod videonadzorom člana školskoga povjerenstva 

b) tako da se učeniku ispitni materijal dostavlja elektroničkom poštom u obliku PDF datoteke koja se 

može popunjavati te učenik ispit piše na računalu kod kuće i pod videonadzorom člana školskoga 

povjerenstva. 

 

Odgovorna osoba u školi (koju je za to imenovao ravnatelj škole) 16. veljače 2022. u WEB servisu – 

aplikaciji za natjecanja i smotre (natjecanja.azoo.hr) preuzima ispitni materijal koji će se koristiti 

u Natjecanju. Ispitni materijal koji će se koristiti u Natjecanju za sve kategorije Natjecanja obuhvaća:   

 ispit u PDF inačici za pisanje na otisnutome primjerku   

 ispit u PDF inačici u koju se odgovori upisuju na računalu 

 jedinstveni listić sa zaporkom koji se popunjava na papiru  

 jedinstveni listić sa zaporkom koji se popunjava kao PDF obrazac.  

Različite inačice ispita imaju različite naslovnice.  

Školska povjerenstva dužna su umnožiti ispitni materijal u potrebnom broju primjeraka, 

primjerke zapečatiti i sve do Natjecanja čuvati ih na sigurnom mjestu. Školska povjerenstva 

upozoravaju se da posebno pripaze na razlikovanje pojedinih ispitnih inačica! 

 

 

Školska povjerenstva dužna su učenicima osigurati tehničku podršku prije provedbe Natjecanja.  

Do 14. veljače 2022. školska povjerenstva trebaju, s ciljem osiguranja regularnosti Natjecanja, 

dogovoriti pojedinosti provedbe videonadzora za učenike koji će Natjecanju iz hrvatskoga jezika 

pristupiti na daljinu (broj učenika koje je moguće pratiti jednim videosastankom, položaj uređaja s 

kamerom, tj. planovi i rakursi snimanja…) te sa svim učenicima koji su prijavljeni na Natjecanje 

provesti probno sudjelovanje na daljinu.  

Pritom je potrebno: provjeriti imaju li svi učenici odgovarajuću tehničku opremu (računalo s pristupom 

internetu, kamerom, mikrofonom i zvučnikom, drugi uređaj s kamerom za dodatni nadzor, najnoviju 

inačicu Adobe čitača za PDF datoteke), provjeriti ispravnost e-adresa koje su učenici dostavili za 

sudjelovanje u Natjecanju na daljinu (e-adresa s domenom skole.hr) i utvrditi znaju li učenici obje 

inačice ispitnih materijala koje će biti moguće koristiti u Natjecanju na daljinu (na papiru i u PDF 

obrascu) preuzeti, imenovati, sačuvati i dostaviti prema uputama u prikazu modela 2. a i 2. b. 

Preporuka je provesti probni videopoziv te probno preuzimanje i dostavljanje ispita s ciljem utvrđivanja 

zadovoljenosti svih preduvjeta za provedbu Natjecanja na daljinu na papiru i na računalu. 

https://www.azoo.hr/app/uploads/2022/01/Posebna-pravila_Natjecanje_iz_hrvatskoga_jezika_2021_2022.pdf
https://www.azoo.hr/app/uploads/2022/01/Posebna-pravila_Natjecanje_iz_hrvatskoga_jezika_2021_2022.pdf
https://www.azoo.hr/app/uploads/2021/10/Op%C4%87a-pravila.pdf
https://www.azoo.hr/app/uploads/2021/10/Op%C4%87a-pravila.pdf


Državno povjerenstvo Natjecanja iz hrvatskoga jezika u školskoj godini 2020./2021. izradilo je Upute 

za instalaciju najnovije inačice Adobe čitača za PDF datoteke i Ogledni ispit_HJ_PDF za nadopunu, 

dokumente koji će biti objavljeni u aplikaciji za natjecanja i smotre uz ove Dodatne upute. Podsjećamo 

da nadograđena inačica platforme Teams omogućuje praćenje većega broja učenika te, ako se učenik 

istodobno prijavi s računala/tableta i s mobitela, snimanje učenika iz dvaju kutova. Podsjećamo i da se 

platformom Zoom učitelji i nastavnici mogu neograničeno koristiti ako se prijave svojom skole.hr 

adresom. 

 

  

Upute školskim povjerenstvima za provođenje Natjecanja prema modelu 2. a,  

kada se učeniku na kućnu adresu dostavlja otisnuti ispitni materijal u zapečaćenoj omotnici te 

učenik ispit rješava kod kuće na papiru 

 

Učeniku se 17. veljače 2022. prije 13 sati otisnuti ispit dostavlja na kućnu adresu u zapečaćenoj 

omotnici koja uz ispit sadržava prazan list papira sa žigom škole, listić sa zaporkom i manju omotnicu. 

Tijekom pisanja ispita član školskoga povjerenstva koji nije učenikov mentor prati učenika u 

videopozivu na platformi kojom se škola inače koristi u nastavi na daljinu ili u videopozivu putem 

Zooma. Uređaji za praćenje pisanja ispita na daljinu trebaju dokazati da je učenik u radnom okruženju 

sam, da ne napušta mjesto pisanja ispita, da se za rješavanje zadataka koristi samo dopuštenim priborom 

i da nema pozadinske buke. U slučaju većega broja natjecatelja povjerenstvo ih dijeli u skupine po 

kategorijama tako da svaku skupinu (kategoriju) nadzire jedan član školskoga povjerenstva koji nije 

mentor nijednomu od učenika u skupini koju nadzire. 

 

Član povjerenstva učeniku treba dostaviti poveznicu za pristup videopozivu kojim se prati pisanje ispita 

20 minuta prije početka pisanja ispita, i to na adresu učenikove elektroničke pošte.  

 

Član povjerenstva zadužen za videonadzor 15 minuta prije početka pisanja ispita s učenikom stupa u 

kontakt videopozivom, provjerava ispravnost njegove tehničke opreme (kamere, mikrofona i zvučnika), 

provjerava jesu li zadovoljeni svi uvjeti za korektno provođenje Natjecanja, čita upute za rješavanje s 

naslovnice ispita te učenik ispunjava listić sa zaporkom.  

 

U trenutku kad započne videopoziv, omotnica s ispitnim materijalima mora biti zapečaćena, dakle 

učenik mora otpečatiti omotnicu pred kamerom dok ga nadzire član školskoga povjerenstva. 

Neposredno prije početka rješavanja ispita u 13 sati učenik treba upisati svoju zaporku na naslovnicu 

ispita. Tijekom pisanja ispita pod nadzorom člana povjerenstva svaki učenik treba imati uključenu 

kameru i zvučnik te ne smije napuštati mjesto pisanja ispita.  

 

Nakon rješavanja ispita, a najkasnije 95 minuta od početka rješavanja ispita, učenik ispit i listić sa 

zaporkom fotografira/skenira stranicu po stranicu te fotografije/skenove ispita i listića sa zaporkom 

dostavlja na adresu e-pošte s koje je dobio poveznicu za videonadzor ili, ako takva poveznica nije bila 

potrebna, na adresu koju mu tada daje član povjerenstva, a original ispita i original listića sa zaporkom 

lijepi u omotnicu i dostavlja školskomu povjerenstvu u skladu s uputama koje će propisati svako školsko 

povjerenstvo. Učenik fotografije/skenove stranica riješenoga ispita sprema pod naslovom BROJ 

STRANICE_ISPIT_KATEGORIJA NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: 

1STR_ISPIT_7_12345CVIJET, a fotografiju/sken listića sa zaporkom pod naslovom KATEGORIJA 

NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: 7_12345CVIJET. 

 

Videopoziv smije završiti tek nakon što član školskoga povjerenstva potvrdi primitak e-poruke s 

ispitom i s listićem sa zaporkom i tek nakon što su originali ispita i listića sa zaporkom zalijepljeni u 

omotnicu. 

 

Član povjerenstva koji je nadzirao pisanje ispita dostavlja sve e-poštom zaprimljene ispitne materijale 

i listiće sa zaporkom učenika predsjedniku školskoga povjerenstva koji organizira ispravljanje ispita u 

skladu s pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika. Školsko povjerenstvo ispravlja otisnutu verziju 



ispita, dobivenu od učenika elektroničkom poštom, te ispravljeni ispit kasnije združuje s originalom 

riješenog ispita i s originalom listića sa zaporkom ili odmah ispravlja original ispita i pridružuje mu 

original listića sa zaporkom. E-poruke s poveznicama za videopoziv, ispitima i listićima sa zaporkama 

ne smiju se brisati. 

 

Ljestvice privremenoga poretka objavljuju se pod zaporkama na službenim mrežnim stranicama škole. 

 

Neposredno nakon objave ljestvice privremenoga poretka učenik koji je u (samo)izolaciji može dobiti 

ispit na uvid u videopozivu ako prije toga uputi zahtjev na e-adresu člana povjerenstva koji ga je 

nadzirao tijekom pisanja ispita. 

 

Školsko povjerenstvo treba omogućiti žalbeni postupak učeniku koji je u (samo)izolaciji i koji je 

Natjecanju pristupio na daljinu u skladu s pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika. Učenik koji je u 

samoizolaciji tijekom žalbenoga postupka povjerenstvu može uputiti žalbu u obliku Wordova 

dokumenta na adresu s koje je dobio poveznicu za videopoziv, tj. na koju je slao fotografirane/skenirane 

ispitne materijale. Povjerenstvo je dužno nakon rješavanja svih žalbi i nakon završetka žalbenoga 

postupka na službenim mrežnim stranicama škole objaviti ljestvicu konačnoga poretka. 

 

Nakon održane školske razine Natjecanja odgovorna osoba u školi koju je za to imenovao ravnatelj 

unosi rezultate Natjecanja u aplikaciju za natjecanja i smotre. Odgovorna osoba ne unosi u aplikaciju 

skenirane radove učenika niti bilo koji drugi materijal vezan za Natjecanje. 

 

 

Upute školskim povjerenstvima za provođenje Natjecanja prema modelu 2. b,  

kada se učeniku na adresu e-pošte dostavlja ispit u obliku PDF datoteke koja se može popunjavati 

te učenik ispit rješava kod kuće na računalu/tabletu  

 

Učeniku se 17. veljače 2022. prije 13 sati ispit dostavlja na adresu njegove elektroničke pošte (s 

domenom skole.hr), ali tek nakon uspostave videopoziva za nadzor pisanja ispita na daljinu. 

 

Tijekom pisanja ispita član školskoga povjerenstva koji nije učenikov mentor prati učenika u 

videopozivu na platformi kojom se škola inače koristi u nastavi na daljinu ili u videopozivu putem 

Zooma. Uređaji za praćenje pisanja ispita na daljinu trebaju dokazati da je učenik u radnom okruženju 

sam, da se za rješavanje zadataka koristi samo dopuštenim priborom, da ne napušta mjesto pisanja ispita 

i da nema pozadinske buke.  

U slučaju većega broja natjecatelja povjerenstvo učenike dijeli u skupine po kategorijama tako da svaku 

skupinu (kategoriju) nadzire jedan član školskoga povjerenstva koji nije mentor nijednomu od učenika 

u skupini koju nadzire. 

 

Ako se koristi Zoomom, član povjerenstva treba učeniku dostaviti poveznicu za pristup videopozivu 

kojim se prati pisanje ispita 20 minuta prije početka pisanja ispita, i to na adresu učenikove elektroničke 

pošte.  

 

Član povjerenstva zadužen za videonadzor 15 minuta prije početka pisanja ispita s učenikom stupa u 

kontakt videopozivom, provjerava ispravnost njegove tehničke opreme (kamere, mikrofona i zvučnika, 

najnovija inačica programa za ispunjavanje PDF obrasca) te provjerava jesu li zadovoljeni svi uvjeti 

za korektno provođenje Natjecanja.  

 

Član povjerenstva zadužen za nadzor učeniku e-porukom šalje listić sa zaporkom u PDF obliku; ta je 

PDF datoteka oblikovana tako da se u nju u elektroničkome obliku (na računalu ili tabletu) unose svi 

traženi podatci. Član povjerenstva zatim čita upute za rješavanje s naslovnice ispita te učenik ispunjava 

PDF listića sa zaporkom i sprema ga na svoje računalo pod naslovom KATEGORIJA 

NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: 7_12345CVIJET. 

 



Član povjerenstva zadužen za nadzor učeniku 2 minute prije početka rješavanja ispita e-porukom šalje 

ispit u PDF obliku, ta je PDF datoteka oblikovana tako da se u nju u elektroničkome obliku (na računalu 

ili tabletu) unose svi odgovori. Neposredno prije početka rješavanja ispita u 13 sati učenici trebaju 

upisati svoju zaporku u odgovarajuću rubriku na naslovnici ispita. Tijekom pisanja ispita pod nadzorom 

člana povjerenstva svaki učenik treba imati uključenu kameru i zvučnik te ne smije napuštati mjesto 

pisanja ispita. 

 

Nakon rješavanja ispita, a najkasnije 95 minuta od početka rješavanja ispita, učenik treba spremiti ispit 

pod naslovom ISPIT_KATEGORIJA NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: ISPIT_7_12345CVIJET na 

svoje računalo te popunjeni PDF ispita i popunjeni PDF listića sa zaporkom poslati kao priloge u jednoj 

e-poruci na adresu e-pošte s koje je dobio ispit i listić. Videopoziv smije završiti tek nakon što član 

školskoga povjerenstva potvrdi primitak e-poruke s ispitom i s listićem sa zaporkom.  

 

Član povjerenstva koji je nadzirao pisanje ispita dostavlja sve zaprimljene ispitne materijale učenika e-

poštom predsjedniku školskoga povjerenstva koji organizira ispravljanje ispita u skladu s pravilima 

Natjecanja iz hrvatskoga jezika. Prije ispravljanja svi ispiti i svi listići sa zaporkom moraju se isprintati, 

a nakon ispravljanja ispitima se pridružuju listići sa zaporkom. E-poruke s poveznicama za videopoziv, 

ispitima i listićima sa zaporkama ne smiju se brisati. 

 

Ljestvice privremenoga poretka objavljuju se pod zaporkama na službenim mrežnim stranicama škole. 

 

Neposredno nakon objave ljestvice privremenoga poretka učenik koji je u (samo)izolaciji može dobiti 

ispit na uvid u videopozivu ako prije toga uputi zahtjev na e-adresu člana povjerenstva koji ga je 

nadzirao tijekom pisanja ispita. 

 

Školsko povjerenstvo treba omogućiti žalbeni postupak učeniku koji je u (samo)izolaciji i koji je 

Natjecanju pristupio na daljinu u skladu s pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika. Učenik koji je u 

samoizolaciji tijekom žalbenoga postupka povjerenstvu može uputiti žalbu u obliku Wordova 

dokumenta na adresu s koje je dobio poveznicu za videopoziv, tj. na koju je slao ispitne materijale. 

Povjerenstvo je dužno nakon rješavanja svih žalbi i nakon završetka žalbenoga postupka na službenim 

mrežnim stranicama škole objaviti ljestvicu konačnoga poretka. 

 

Nakon održane školske razine Natjecanja odgovorna osoba u školi koju je za to imenovao ravnatelj 

unosi rezultate Natjecanja u aplikaciju za natjecanja i smotre. Odgovorna osoba ne unosi u aplikaciju 

skenirane radove učenika niti bilo koji drugi materijal vezan za Natjecanje. 

 

 

Dodatak 

Napomena vezana za Pravila o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u svrhu sudjelovanja na 

natjecanju/smotri – obrasci  

Škole prikupljaju privole za sve učenike i sve mentore sudionike natjecanja i smotri u organizaciji 

Agencije za odgoj i obrazovanje. Privole se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Agencije za odgoj 

i obrazovanje i čuvaju se u školi učenika do kraja tekuće školske godine. 

 

https://www.azoo.hr/upute-i-obavijesti-arhiva/pravila-o-zastiti-osobnih-podataka-prikupljenih-u-svrhu-sudjelovanja-na-natjecanju-smotri-obrasci/
https://www.azoo.hr/upute-i-obavijesti-arhiva/pravila-o-zastiti-osobnih-podataka-prikupljenih-u-svrhu-sudjelovanja-na-natjecanju-smotri-obrasci/

