64. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA GRADA ZAGREBA
PREPORUKE ZA PROVEDBU ŽUPANIJSKOG NATJECANJA
Pri dolasku u školu i kretanju hodnicima obvezno je nošenje maski. Za vrijeme
rada u učionici učenici nisu obvezni nositi zaštitne maske,
Primjena epidemioloških mjera, te načini postupanja natjecatelja, mentora,
roditelja, djelatnika škole tijekom županijskog natjecanja bit će usklađeni prema
aktualnim uputama Nacionalnog stožera.

Pri ulasku:
•

natjecatelji odlaze i smještaju se u učionicu i pripremaju radno mjesto,.

•

mentori/članovi ocjenjivačkih povjerenstva prate učenike; u učionicu ulaze samo
članovi Ocjenjivačkog povjerenstva

•

mentori koji nisu članovi ocjenjivačkih povjerenstava i roditelji/skrbnici – ne ulaze
u školu

•

sastanak svih mentora i Županijskog povjerenstva održat će se u atriju (prizemlje
kod glavnog ulaza)

•

učenici trebaju poznavati svoj OIB kako bi ispunili listić za evidenciju zaporke

Boravak u učionicama za vrijeme natjecanja:
•

Sve aktivnosti provode se u istoj učionici.

•

Natjecatelji izlaze samo za odlazak na WC i po završetku obrane rada izlaze iz
škole, te čekaju neslužbene rezultate.

•

Svi materijali za rad bit će pripremljeni u učionicama.

•

Nije dozvoljeno posuđivanje alata, pribora i materijala između natjecatelja.

•

Ocjenjivačko povjerenstvo za vrijeme natjecanja brine o redovitom prozračivanju
učionice (u slučaju lijepog vremena prozori mogu biti stalno otvoreni).

•

Predsjednici Ocjenjivačkih povjerenstava su odgovorni za pravilnu provedbu
natjecanja

•

Užina i ručak obavlja se u učionici u kojoj se odvija natjecanje.

•

U slučaju slabijeg potresa, učenici se privremeno sklanjaju pod klupe, a u slučaju
jačeg potresa oglasit će se školsko zvono, što će značiti prekid natjecanja i
evakuaciju iz školske zgrade na zelene površine u okruženju škole.

Tijek rada:
Ocjenjivačko povjerenstvo utvrđuje popis prisutnih učenika, pozdravlja prisutne učenike
i daje osnovne upute o primjeni epidemioloških mjera i načinu provedbe natjecanja.
Trajanje – prema vremeniku i Pravilima natjecanja:
•

Pisanje testa - 60 minuta

•

Odmor za užinu - 15 minuta

•

Praktični rad – 90 minuta

•

Odmor za ručak i priprema obrane rada: 30 minuta

•

Obrana rada – 5 minuta po učeniku

U svim područjima obrana rada počinje u 13:30 sati, ali vrijeme trajanja i vrijeme
objave neslužbenih rezultata određuje Ocjenjivačko povjerenstvo – prema broju
natjecatelja u području.
Po završetku obrane rada natjecatelj uzima svoje stvari i napušta učionicu, te izlazi
iz škole na prostor ispred škole. Praktični radovi ostaju u učionici do isteka roka za
žalbe.
Po završetku ocjenjivanja radova i obrane rada, članovi ocjenjivačkog povjerenstva
odnose liste vrednovanja u sobu Županijskog povjerenstva na obradu podataka. Po
završetku obrade podataka ispisuje se i objavljuje tablica neslužbenih rezultata, uz
navođenje vremena objave i trajanja roka za žalbe.
Svi članovi ocjenjivačkih povjerenstava OBVEZNI su pričekati objavu neslužbenih
rezultata i istek vremena za žalbe.
Nakon isteka roka za žalbe, Ocjenjivačko povjerenstvo rješava pristigle upite,
razgovara s natjecateljima, unosi eventualne ispravke, te objavljuje službene rezultate
DODATNE UPUTE ZA OCJENJIVAČKA POVJERENSTVA:
Cjelokupna aktivnosti provodi se prema Pravilima za 64. NMT, Općim uputama
za provedbu smotri i natjecanja, Smjernicama za provedbu natjecanja i smotri u
epidemiološkim uvjetima, te Dodatnim uputama Državnog povjerenstva.

Test:
Učenici zapisuju svoje podate na listić za zaporke i isti pohranjuju u omotnicu. Na
omotnici zapisuju svoju zaporku i lijepe omotnicu. Svi elementi natjecanja provode se
pod lozinkom učenika.
Ocjenjivačko povjerenstvo predaje sve omotnice na unos podataka.

Testove ispravlja Povjerenstvo za testove, za što je nužno u veliku omotnicu
spremiti sve riješene testove. Učenici testove pišu kemijskom olovkom, osim zadataka
iz tehničkog crtanja. Tijekom rješavanja testova ne uvažavaju se nikakve ispravke
odgovora upisanih kemijskom olovkom. Prema Općim uputama, takvi odgovori se ne
priznaju, čak iako je neki član povjerenstva stavio svoj paraf.
Pisanje testa traje 60 minuta i računa se kad svi učenici otvore test i počnu s
rješavanjem. (Ispunjavanje obrasca za lozinku potrebno je obaviti prije pisanja).
Posebnu pozornost članovi ocjenjivačkog povjerenstva trebaju obratiti na razred
kojeg pohađa natjecatelj u područjima gdje se natječu učenici od 5. – 8 razreda.
Praktični rad:
Županijsko povjerenstvo pripremit će materijale i pribore na učeničkim klupama, a
prema popisu Državnog povjerenstva. Učenici koriste isključivo svoj vlastiti pribor, alat i
strojeve.
Svi članovi ocjenjivačkog povjerenstva dužni su upoznati se s praktičnim
zadatkom i listom elemenata i kriterija za vrednovanje praktičnog rada.
Po završetku vrednovanja praktičnog rada VAŽNO je u bodovima jasno istaknuti
koja tri rada su najuspješnija. Listu vrednovanja praktičnog rada potpisuju svi članovi
ocjenjivačkog povjerenstva i predaju je Županijskom povjerenstvu na obradu podataka.
U temama 85 i 86 potrebno je posebnu pozornost usmjeriti na vrednovanje i
usporedbu radova iz svih učionica kako bi kriteriji bili ujednačeni.
U temi 92 – ocjenjivačko povjerenstvo praktični rad provodi po posebnim Pravilima
za fotografiju. Potrebno je odabrati temu snimanja. Članovi povjerenstva prate učenike
te se ne preporuča se izlazak izvan školskog dvorišta.
U temama 87 i 88 u kojima će Županijsko povjerenstvo postaviti stupne bušilice za
pomoć u radu. Povjerenstvo vodi brigu da učenici pri radu imaju zaštitne rukavice, da se
ne okupljaju oko stroja.
U temi 450 za provedbu praktičnog rada svaki će učenik dobiti slušalice i materijal
za rad. U dijelu praktičnog rada učenici u pratnji ocjenjivačkog povjerenstva izlaze iz
učionice na prostor oko škole (ili u dvoranu – u slučaju kiše).

Obrana rada:
Preporuka je Županijskog povjerenstva da se obrana rada izvodi pojedinačno u
hodniku ispred učionice. Svi članovi ocjenjivačkog povjerenstva trebaju se upoznati s
elementima i kriterijima vrednovanja obrane rada, prema dostavljenim zadacima.

Natjecatelje se proziva i oni izlaze iz učionice i nose sve svoje stvari.
Svaki učenik ima pravo na 5 minuta vremena za obranu rada.
Ocjenjivačko povjerenstvo pri obrani rada ne ispituje natjecatelja nastavno
gradivo, već pitanja trebaju biti usmjerena na obranu praktičnog rada, upozoravanje na
vrijeme ili poticanje/ohrabrivanje (u slučaju treme) natjecatelja.
Nakon što učenik završi obranu rada, izlazi iz školske zgrade i čeka objavu
neslužbenih rezultata.
Ocjenjivačko povjerenstvo potpisuje listu vrednovanja obrane rada i predaje je
Županijskom povjerenstvu na obradu.

Ostalo:
za sve upite mentora, završne dogovore i upute, te raspoređivanje u Ocjenjivačka
povjerenstva, na dan natjecanja u 8:30 održat će se kratki sastanak Županijskog
povjerenstva s mentorima u atriju škole.

