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Smjernice za provedbu županijske razine Natjecanja iz kemije 2020./21. 

 
1. Način provedbe Županijske razine Natjecanja iz kemije je u ingerenciji Županijskoga 

povjerenstva za natjecanje iz kemije. Stoga članovi Državnoga povjerenstva za kemiju 

2020./21., preporučuju dogovor na razini pojedine Županije odnosno Stožera civilne 

zaštite i Županijskoga povjerenstva, a sve u cilju smanjenja rizika po zdravlje učenika i 

svih natjecatelja.  

2. Županijska razina Natjecanja iz kemije održava se u pravilu u školama domaćinima 

učenica i učenika koji su pozvani na tu razinu natjecanja sukladno Smjernicama za 

provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 

školskoj godini 2020./2021. objavljenih na stranici AZOO. 

3. Županijska povjerenstva mogu održati natjecanje i u matičnim školama ako za to 

postoji potreba s obzirom na epidemiološku situaciju u županijama, a prema 

preporukama Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo.  

4. Županijsko natjecanje iz kemije se održava 11. ožujka 2021. (četvrtak). Počinje u 10 

sati i završava u 12 sati. Zadaće će biti dostavljene 9. ožujka 2021. (utorak), a rješenja 

nakon završetka natjecanja, 11. ožujka 2021. (četvrtak) e-poštom imenovanoj osobi 

županijskoga povjerenstva. 

5. Predsjednik županijskoga povjerenstva je odgovoran za tajnost podataka i 

regularnost provedbe natjecanja. Učenici pozvani na županijsku razinu natjecanja, u 

svim kategorijama rješavaju jednu pisanu zadaću u trajanju do 120 minuta. Zadaća 

mora biti ispunjavana kemijskom olovkom ili tintom plave boje. Natjecatelji mogu 

koristiti džepno računalo tipa Scientific. Dežurni učitelj ili nastavnik koji nadzire 

provedbu županijskoga natjecanja ne smije biti mentor učenika 

6. Odmah nakon provedbe županijske razine natjecanja, Županijsko povjerenstvo 

objavljuje zadaće i rješenja zadaća na internetskoj stranici škole i vidljivom mjestu u 

školi u kojoj se provodi županijska razina natjecanja kako bi natjecatelji i mentori imali 

uvid u ispravna rješenja zadataka.  

7. Sukladno Posebnim pravilima za natjecanje iz kemije, potrebno je Državnome 

povjerenstvu dostaviti: 

 Županijska povjerenstva trebaju obavezno poslati na adresu Hrvatskog 
kemijskog društva, Horvatovac 102a, 10 000 Zagreb, Natjecanje iz kemije) 
najkasnije do 17. ožujka 2021. (srijeda): 



 
– zadaće učenika koji su postigli 33 i više bodova. U slučaju da niti jedan učenik ne 
postigne potreban broj bodova, Županijska povjerenstva dužna su poslati zadaće triju 
prvoplasiranih učenika. Pojedinačni podatci o svakome učeniku i njegovome mentoru, 
moraju biti čitko napisani na prijavi, koju treba poslati pričvršćenu uz pisanu zadaću. 
Pisana zadaća bez izvorne prijave neće biti razmatrana u daljnjem postupku (Obrazac 
– 1), 
– Poredak učenika prema postignutim bodovima u pojedinoj kategoriji upisan u Tablicu 
za unos u bazu podataka natjecanja i smotri AZOO-a u 2021., te popis članova 
županijskoga povjerenstva (Obrazac – 2), 
– uvezane samostalne radove učenika prijavljenih u kategoriji Samostalni rad koji su u 
pisanoj zadaći postigli 25 ili više bodova. 

 Županijska povjerenstva trebaju obavezno poslati članovima Državnoga 
povjerenstva na e-adrese primatelja: judas@chem.pmf.hr i 
olgica.martinis@azoo.hr: 

– skenirane zadaće učenika u PDF-u koji su postigli 33 i više bodova. E-poštu nasloviti 
prema primjeru: 2021_zup_razred (upisati razred arapskim brojem)_zaporka 
Pri skeniranju zadaća, skenirati i poleđinu stranice zadaće ako je vidljivo da je učenik 
rješavao zadatak na poleđini stranice zadaće.  
Pojedinačni podatci o svakome učeniku i njegovome mentoru, moraju biti čitko 
napisani na prijavi, koju treba poslati pričvršćenu uz pisanu zadaću.  
Pisana zadaća bez izvorne prijave neće biti razmatrana u daljnjem postupku (Obrazac 
– 1). 
Jedna zadaća učenika treba biti jedan PDF- dokument. 

 
– skenirane zadaće i samostalne radove učenika prijavljenih u kategoriji Samostalni rad 
koji su postigli 25 ili više bodova u PDF-u. E-poštu nasloviti prema primjeru:  
2021_zup_razred (upisati razred arapskim brojem)_samostalni rad_zaporka 

 
– Poredak učenika prema postignutim bodovima u pojedinoj kategoriji upisan u Tablicu 
za unos u bazu podataka natjecanja i smotri AZOO-a u 2021., te popis članova 
županijskoga povjerenstva (Obrazac – 2).  

8. Ljestvica poretka učenika na županijskoj razini u pojedinoj kategoriji je privremena sve 

do potvrde Državnoga povjerenstva. Županijska povjerenstva moraju čuvati sve 

neposlane pisane zadaće do završetka školske 2020/21. godine. 

9. Nakon uvida u pristigle zadaće učenika sa županijske razine, Državno povjerenstvo za 

natjecanje iz kemije, sastavit će pozivne liste učenika na državnu razinu natjecanja iz 

kemije. Popis pozvanih učenika bit će objavljen na mrežnim stranicama Agencije za 

odgoj i obrazovanje najkasnije do 29. ožujka 2021. (ponedjeljak).  

10. Ispravci nakon revizije zadaća članova Državnoga povjerenstva bit će poslanI na e-

adrese domaćina županijske razine natjecanja iz kemije ili e-adrese Ureda u županijama 

prema dostavljenim e-adresama za slanje zadaća na županijskoj razini natjecanja iz 

kemije. 
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11. Smjernice za pisanje zadaća učenika u samo/izolaciji sa školske razine natjecanja, 

vrijede i na županijskoj razini natjecanja. Sva ostala pitanja vezano za provedbu 

županijskog natjecanja, dogovaraju se na relaciji Županijsko povjerenstvo-Stožer 

civilne zašite i prema potrebi mentori učenika odnosno ravnatelji Škola iz koje 

dolaze natjecatelji. 

 

Svim natjecateljima, mentorima i organizatorima županijske razine natjecanja, 

želimo uspješnu pripremu i provedbu natjecanja iz kemije! 

 

 

 
 

dr. sc. Olgica Martinis 

 

 


