From: Kristijan Burnik [mailto:kristijanburnik@gmail.com]
Sent: Wednesday, January 26, 2011 10:08 PM

To: Zeljka Knezovic
Cc: Vinko Filipovic; ured@mzos.hr

Subject: SMIJU LI SE UDRUGE NATJECATI U ŠKOLSKOJ GODINI 2010/2011.?
Poštovana,
dobro je poznata činjenica da su upravo udruge stvarale natjecateljsku informatiku u Hrvata.
Međutim, u pripremama za ovogodišnja informatička natjecanja moja udruga informatičara Božo
Težak iz Zagreba, sudionica prošlogodišnjeg natjecanja, još nije dobila nikakve službene
obavijesti o načinu prijavljivanja.
Molim vas za žuran odgovor:
1. da li je ove godine udrugama zabranjeno natjecanje i
2. ako se udruge smiju natjecati, zašto u Pravilniku ne piše škole/udruge te zašto odgovorne
osobe nisu o natjecanju obavijestile sve subjekte koje skrbe o poticanju darovitosti na ovom
području?
U ovom slučaju je najblaže rečeno nevjerojatno da obavijest ne dobivaju upravo oni koji su
dokazano najviše pridonijeli razvoju natjecateljske informatike na području Grada Zagreba te
svojim radom pomagali i druge zainteresirane sredine za što postoje mnogi bjelodani primjeri.
U očekivanju vašeg brzog odgovora srdačno vas pozdravljam i podsjećam da još nisam dobio
odgovor na posljednji e-mail iz svibnja prošle godine.
S poštovanjem,
Kristijan Burnik,
Tajnik UIBT

2011/1/27 Zeljka Knezovic <Zeljka.Knezovic@azoo.hr>
Poštovani gospodine Burnik,
Natjecanja se provode prema posebnim uputama natjecanja (u daljnjem tekstu propozicijama).
Propozicije su temeljene na općim uputama o provedbi natjecanja a objavljene su na stranicama
AZOO. Točke koje su relevantne za probleme koje navodite su: 1.3., 1.4., 1.8. i 1.10. Iz tih točaka
proizlazi da se učenik natječe kao učenik pojedine škole, što je i razumljivo obzirom da su
natjecanja organizira na razini škola, pa slijedom toga županija i Države.
Učenik bi se na natjecanju trebao natjecati na osnovi znanja stečenih u školi u raznim oblicima
rada s učenicima.
Naravno, da učenici vrlo često stječu znanja i na druge načine (formalna obrazovanje i neformalna
obrazovanja) što je dobro, međutim oni su prvenstveno učenici pojedinih škola i kao takvi se
natječu u natjecanjima koja organizira AZOO. Osim natjecanja u organizaciji AZOO ima cijeli niz
drugih natjecanja u organizaciji udruga, ostalih institucija itd., u kojima učenici također sudjeluju i
tu škole ne čine nikakve probleme. U Vašem slučaju predlažem da se učenici natječu u svojim
školama, a o tome tko je njihov mentor treba napraviti pojedinačni dogovor sa svakom školom tj. s
ravnateljem jer je on odgovoran za svoje učenike.
Nigdje u propozicijama ne piše da mentor učeniku ne može biti vanjski suradnik.
Što se tiče samog postupka prijave mentora i učenika, školskih povjerenstava i odgovornih osoba
u školama koje će na vrijeme prije natjecanja dobiti pristupne podatke za preuzimanje zadatak,
sva županijska povjerenstva su dobila detaljne upute što i kao sve provesti te su iste upute
proslijedili svim školama u njihovoj županiji. Predlažem da se javite tajniku ili predsjedniku vašeg
Županijskog povjerenstva, te da se obratite ravnateljima škola iz kojih su vaši članovi udruge i
naravno da ostvarite što bolju suradnju s nastavnicima informatike u školama čiji učenici su ujedno
i članovi Vaše udruge.
Interes učenika je uvijek na prvom mjestu, a na odraslima je da naprave pojedine dogovore vrlo
često temeljene na kompromisima. Lijepo Vas molim da učinite spomenute korake a za sva ostala
pitanja stojim na raspolaganju e-mailom ili telefonom
Srdačan pozdrav
Željka Knezović, prof.
viša savjetnica za informatiku
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Podružnica Split
tel: 021/340982
e-mail: zeljka.knezovic@azoo.hr
web: www.azoo.hr
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