
 

 

 

 

 

Dopuna uputa za provedbu županijskog Natjecanja iz biologije školske godine 

2021/2022. 

 
 

Županijsko natjecanje iz biologije održat će se za sve pozvane učenike prema Općim pravilima 

za provedbu natjecanja i smotri u školskoj godini 2021/2022. te posebnim Pravilima za 

provedbu Natjecanja iz biologije u školskoj godini 2021/2022., objavljenim na mrežnim 

stranicama AZOO-a, sukladno trenutačnim epidemiološkim mjerama propisanim u svakoj 

županiji.  

 

Podsjetnik: 

 županijsko natjecanje iz biologije održava se 17. ožujka 2022. (četvrtak) u 13:00 sati 

u školama domaćinima županijskoga Natjecanja; 

 provode ga Županijska povjerenstva koja imenuju Upravni odjeli u županijama tako da 

učenike tijekom pisanja nadziru barem dva člana Županijskoga povjerenstva (ne smiju 

biti mentori učenika); 

 predsjednik Županijskog povjerenstva odgovoran je za umnožavanje, tajnost pisanih 

zadaća, ispravnu provedbu županijskog natjecanja i vjerodostojnost svih podataka; 

 svi učenici trebaju biti prijavljeni u aplikaciju za natjecanje, u odgovarajućoj kategoriji 

i županijskoj razini, uključujući učenike čije su teme istraživačkih projekata 

prihvaćene za nastavak natjecanja; 

 u aplikaciji će predsjedniku Županijskog povjerenstva biti dostupne pisane zadaće, 

Liste za odgovore i Obrazac za zaporke 17. ožujka 2022. (četvrtak) od 7:00 sati, a 

nakon završetka  natjecanja i rješenja; 

 propisano vrijeme rješavanja pisanih zadaća je 90 minuta, a odgovori se moraju 

unijeti na Listu za odgovore kemijskom olovkom ili tintom plave boje i na njoj ne 

smije biti ispravaka ili prepravljanja odgovora; 

 Županijska povjerenstva (predsjednik povjerenstva) obvezna su nakon održanog 

županijskog natjecanja do 21. ožujka 2022. (ponedjeljak; žig pošte) dostaviti 

Državnom povjerenstvu pregledane i bodovane SVE Liste za odgovore kojima su 

pridružene pripadajuće Naslovnice pisanih zadaća i Obrasci za zaporku na adresu: 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek, Strossmayerova 6, 31000 

Osijek (Natjecanje iz biologije). 

 

Učeničke odgovore na Listama za odgovore treba ispraviti ISKLJUČIVO prema rješenjima 

koja je izradilo Državno povjerenstvo. Moguće primjedbe mogu se poslati na mail adresu: 

natjecanje.biologija@biol.pmf.hr pa će se prema potrebi korigirati. 

Uvid učenika u ispravljene zadaće i žalbe Županijskome povjerenstvu moguće su 30 minuta 

nakon objave privremenih rezultata i odmah se rješavaju. 

Posebnu pozornost županijska povjerenstva trebaju obratiti na pisane zadaće za 4. razred 

srednje škole kako bi učenicima pripremili odgovarajuću zadaću:  

4. razred (premošćivanje) ILI 

4. razred (prošlogodišnji eksperimentalni) jer kasnije nema mogućnosti ispravljanja 

propusta.  

 

Prije početka rješavanja pisane zadaće treba pažljivo pročitati upute na naslovnici. 
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U županijama čiji Stožer civilne zaštite donese odluku o nemogućnosti održavanja natjecanja u 

školi domaćinu županijskoga Natjecanja, Natjecanje se može održati na način da svi pozvani 

učenici županijskomu Natjecanju pristupaju u svojim matičnim školama, a županijsko se 

povjerenstvo sastaje u školi domaćinu, organizira i nadzire provedbu Natjecanja te ispravlja sve 

zadaće uz poštivanje trenutačnih epidemioloških mjera. Točne upute o provedbi županijske 

razine Natjecanja županijska povjerenstva dužna su na vrijeme javiti školama čiji su učenici 

pozvani na Natjecanje. Način provođenja Natjecanja u matičnim školama natjecatelja: učenici 

zadaću pišu u svojim matičnim školama, a nadzire ih najmanje dvoje učitelja/nastavnika koje 

imenuje ravnatelj škole i koji nisu učitelji/nastavnici biologije. Natjecanje se provodi sukladno 

svim navedenim pravilima. Prije početka pisanja zadaće dežurni učitelji/nastavnici dužni su 

učenicima pročitati upute s naslovnice zadaće te provesti pisanje u skladu s tim uputama. 

 

Učenici u samo(izolaciji) 

Svi učenici kojima je na dan županijskog natjecanja izrečena mjera (samo)izolacije imaju pravo 

sudjelovati na Natjecanju. O navedenoj situaciji, ravnatelj škole dužan je najkasnije 16. ožujka 

2022. obavijestiti Županijsko povjerenstvo i učenik može pristupiti Natjecanju.  U navedenom 

slučaju, učenicima se na službeni mail ime.prezime@skole.hr dostavlja pisana zadaća u obliku 

PDF datoteke, Lista za odgovore i Obrazac za zaporku, istovremeno kad ga dobivaju učenici u 

školi domaćinu županijskoga Natjecanja. Ako učenik nema mogućnost ispisati Listu za 

odgovore, može odgovore pisati izravno u Listu za odgovore koja je dostavljena u Word 

formatu. Ako ne postoji ni takva mogućnost, odgovore može pisati plavom kemijskom olovkom 

na papir, pri čemu na svaki list treba upisati zaporku te redne brojeve zadataka. Učenike putem 

videopoziva nadgleda član županijskoga povjerenstva i to tako da im je uključen mikrofon, a 

kamera usmjerena na radni stol i Listu za odgovore. Pri rješavanju zadataka na radnom stolu ne 

smije biti ništa osim materijala dostavljenog od Županijskog povjerenstva i kemijske olovke, a 

učenik ne smije napuštati radno mjesto niti komunicirati s trećom osobom ili bilo na koji način 

dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja. Nakon završetka pisanja, a najkasnije 95 

minuta od početka rješavanja zadaće, učenik/učenica sken/fotografiju Liste s odgovorima, 

Obrazac za zaporku i Naslovnicu pisane zadaće (sve u PDF formatu) dostavlja povjerenstvu na 

službenu adresu s koje je poslana zadaća i poveznica za videopoziv, a originalne obrasce 

dostavlja zemaljskom poštom ili drugim prikladnim načinom u školu domaćina županijskoga 

natjecanja. Videopoziv smije završiti tek nakon što član županijskoga povjerenstva potvrdi 

primitak e-poruke s Listom za odgovore, Obrascem sa zaporkom i Naslovnicom zadaće. Učenik 

skenirani/fotografirani materijal imenuje pod svojom zaporkom i kategorijom natjecanja. Član 

povjerenstva koji je nadzirao pisanje zadaće dostavlja sve e-poštom zaprimljene materijale 

predsjedniku županijskoga povjerenstva koji organizira ispravljanje zadaće u skladu s pravilima 

Natjecanja. 

 
Državno povjerenstvo svim učenicima želi uspješno sudjelovanje u natjecanju, a članovima 

povjerenstava ugodan rad! 

 

Predsjednica Državnoga povjerenstva 

          za Natjecanje iz biologije 

                                   Marina Ništ, prof. 
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