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Poštovana tajnice državnog povjerenstva, 
 
kao prvo zahvaljujem na vašem brzom odgovoru na moj upit. I sam zagovaram putem svoje 
udruge (a i matičnog saveza) te godinama djelujem kako bi se škole što kvalitetnije osposobile za 
rad s darovitim učenicima na području informatike. Dobro je poznata činjenica da su upravo oni 
najbolji mentori koji vladaju programiranjem stasali u programima naše udruge i matičnoga 
saveza, uz predavačku pomoć najistaknutijih natjecatelja.  
 
Isto tako poznata je činjenica da je upravo naš matični savez još davne 2006. godine formulirao 
stav iz kojeg proizlazi da ne želi koristiti pravilničku prigodu da se natječe protiv škola jer im 
tijekom godine pomaže da njihovi učenici budu što bolji. Međutim, iz općih pravila o 
natjecanjima ne proizlazi da je udrugama zabranjeno natjecati se! To niti ne bi imalo smisla, 
jer udruge mogu biti onaj korektivni faktor u slučajevima kada škole ni na koji način ne mogu 
opslužiti svoje učenike, ili to ne žele kako što je bio slučaj s jednom školom 2006. godine, ili 
zaborave školu prijaviti za natjecanje kao što je bilo slučajeva. Recite mi kako će škola XY 
opslužiti svojeg darovitog učenika u programskom jeziku C++ ako nitko ne vlada tim jezikom, i tko 
će mu evaluirati rješenje? Isto vrijedi i u slučaju FMS Loga ili nekog drugog jezika! Prošle godine 
je bilo nekoliko učenika iz zagrebačkih škola koje nisu ili htjele ili mogle prijaviti učenike niti 
provesti školsko natjecanje što bi izravno naštetilo tim darovitim pojedincima da udruge nisu 
preuzele tu zadaću na sebe (i to samo za one slučajeve koji su bili poznati)... 
 
Kažete da bi se učenik na natjecanju iz programiranja trebao služiti znanjima stečenim u školi! 
Pitam vas od kojih to profesora koji vladaju programiranjem učenik može steći ta znanja? 
Predlažete da se učenici natječu putem svojih škola i u situacijama koje su u praksi neprovedive, 
a dobro znate za prošlogodišnje slučajeve kada su učenici sami ispravljali svoja rješenja u 
mnogim školama, kada su profesori predlagali učenicima da se ne natječu u C++ jer oni ne znaju 
taj programski jezik!! Recite mi, tko će pomoći učeniku u tim situacijama? 
 
Zar vi niste uočili da u najvećem broju škola koje se natječu ima samo po jedan natjecatelj i da 
školsko natjecanje iz informatike samo po sebi ničem ne služi? Ono je čisti višak i nepotrebni 
trošak za našu državu, a mnoge lokalne zajednice problem izlučivanja za županijsko natjecanje 
mogu rješiti same bez dodatnih troškova za državu. Školska natjecanja bi eventualno mogla 
poslužiti u školama ili udrugama gdje je velik broj kandidata za županijsko natjecanje, međutim u 
takvoj sredini škola/udruga bi trebala samostalno napraviti "selekciju" ili organizirati i provesti 
natjecanje te time napraviti znatnu uštedu. Odgovornost države logički počinje tek onog trenutka 
kada se trebaju izlučivati pozvanici za državno natjecanje, a to su županijska natjecanja.  
 
Poštovana tajnice, i dva pitanja pred kraj: 
 
1. pitam vas zašto se u Pravilniku o informatičkim natjecanjima godinama zabranjuje da 
učenik bude mentor, kada je potpuno jasno da to ne proizlazi iz Općih uputa o natjecanju?  
 
2. budući da ste naglasili kako Općim pravilnikom o natjecanjima nije zabranjeno da učenici imaju 
vanjske mentore, pitam vas zašto još uvijek na službenim web stranicama državnih natjecanja za 
2006. godinu, pokraj imena mnogih učenika, umjesto imena i prezimena mentora, stoji znak "-"? A 



upravo profesori koji su se tada zalagali za "crtice" i osporavali najvrednijim ljudima mogućnost da 
pomažu kao vanjski mentori, sada "žare i pale" po državnom i Županijskim povjerenstvima? 
 
I na kraju, s obzirom da mi zaista radimo za darovite učenike, o čemu svjedoče rezultati i 
Nagrade, molim vas da ne priječite udrugama da pomažu darovitim učenicima i njihovim školama, 
osobito u situacijama koje to po prirodi stvari nameću kao jedino rješenje. Kako da se javim tajniku 
i Županijskom povjerenstvu kada ne znam niti da je osnovano a ni tko su mu članovi? 
 
Ujedno vas podsjećam da mi još uvijek niste odgovorili na mail koji sam vam poslao u 
lipnju prošle godine te napominjem da su mnogi roditelji jako nezadovoljni što niti nakon 
gotovo godine dana nisu dobili odgovor na svoja pisma. 
 
Lijepo vas molim da pokažete dosljednost u tumačenju pravilnika i propozicija i napokon riješite 
"slučaj crtica" koji još od 2006. godine svojom nezakonitošću opterećuje obrazovni sustav naše 
države te se založite za usklađivanje 'pravilnika o informatičkim natjecanjima' s općim uputama i 
pritom osigurate njihovo dosljedno provođenje u svim županijama. 
 
S poštovanjem, 
 
Kristijan Burnik 
Tajnik UIBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

 


