
Upute za provedbu Županijskog natjecanja iz engleskoga jezika za osnovne škole Grada Zagreba 

 

Poštovani, 

Županijsko natjecanje iz engleskoga jezika za osnovne škole Grada Zagreba održat će se u 

matičnim školama učenika koji su pozvani na županijsku razinu. Potrebno je kao i prošle godine 
imenovati privremena školska povjerenstva.  
Škole formiraju Povjerenstvo koje će pratiti regularnost Natjecanja iz engleskog jezika na županijskoj i 
državnoj razini. Školska povjerenstva čine ravnatelj i dva učitelja/nastavnika, koji ne smiju biti 
učitelji/nastavnici engleskoga jezika. Dva člana Povjerenstva dužna su biti u učionici tijekom provedbe 
pisanog dijela ispita. Također, škola treba osigurati informatičku podršku tj. osobu koja će pomoći 
oko preuzimanja zvučnog zapisa, skeniranja (u PDF) i slanja materijala.  
Obaveze mentora su obavijestiti učenike kada moraju doći na Natjecanje te pomoći Povjerenstvu oko 

eventualnih nejasnoća vezanih za strukturu ispita iz engleskoga jezika. Mentor (ili jedan 

učitelj/nastavnik engleskog jezika) je dužan proučiti ove upute te pomoći u pripremnoj fazi 

natjecanja, ali ne smije ni na koji način biti u sukobu interesa (ne smije kopirati ispite, biti prisutni u 

prostoriji s učenikom tijekom provedbe ispita, ne smije sudjelovati u skeniranju i slanju listova s 

odgovorima itd.). U slučaju problema s reprodukcijom zvučnog zapisa, učitelj/nastavnik engleskoga 

jezika će pročitati transkript te potom napustiti prostoriju u kojoj se piše ispit. 

Natjecanje će se održati  u četvrtak, 17. ožujka 2022. od 9 sati i traje 105 minuta: 

8.30 – 8.45  učenici se smještaju u prostorije u kojima će pisati test 

8.45 – 8.55 dežurni učitelji dijele ispitne materijale i čitaju upute 

9.00 – 10. 45 pisanje ispita (105 minuta) 

Po završetku natjecanja privremeno školsko povjerenstvo u matičnim školama: 

• NE ISPRAVLJA LISTOVE S ODGOVORIMA 
• kopira listove s odgovorima s naslovnim stranicama i listiće za zaporku, kopije pohranjuje u 

školi do kraja školske godine 
• originalne ispitne materijale (originalne listove s odgovorima spojene s pripadajućim 

NASLOVNOM STRANICOM i odvojeno listiće sa zaporkom) stavlja U KOVERTU na kojoj piše:  
NAZIV ŠKOLE i broj učenika koji je PRISTUPIO  županijskoj razini. 

Školski dostavljač donosi ZATVORENU KOVERTU članovima Županijskog povjerenstva do 14.00  u 
prostore škole na adresi: 

Osnovna škola Dobriše Cesarića 

K.Š.Đalskoga 29 

10000 Zagreb   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Objava rezultata 

 

• nakon 14.00 objava RJEŠENJA na  www.os-dcesarica.hr 

 

• 17.00 lista privremenog poretka – pod zaporkama objavit ćemo na  www.os-dcesarica.hr  

 

• 17 – 17.30  prigovori prvo preko kontakt broja, a zatim preko DOGOVORENE aplikacije 

• 18. ožujka 2022.  do 12 sati KONAČNA lista poretka na www.os-dcesarica.hr 

 

VAŽNO KONTAKT – ADRESA, javiti na adresu gradzagreb.za.natjecanjeengl@gmail.com  

- ukoliko imate učenike koji su se plasirali na županijsku razinu iz oba natjecanja (engleski i 

biologija), a neće biti u mogućnosti stići od jednog do drugog mjesta natjecanja, molim 

dogovorite se sa županijskim povjerenstvom iz biologije da ti učenici onda pišu u jednoj 

od dvije škole u kojima se odvijaju natjecanja. Molimo samo povratno javiti kako ste 

odlučili. 

- ukoliko imate učenika koji će ispitu pristupiti za vrijeme boravka na izvanučioničkoj 

nastavi u Vukovaru, molim Vas njegove ispitne materijale skenirati i poslati na adresu: 
gradzagreb.za.natjecanjeengl@gmail.com  17.3.2022. do 14.00 

 
 
DOSTAVA MATERIJALA MATIČNIM ŠKOLAMA 

 

Županijsko povjerenstvo će 16.3. 2022. poslati školama sudionicama elektronskom poštom ispitne 

materijale i poveznice/linkove za zvučni zapis. 

 
a) zvučni dio  

 
Zvučni zapis za Natjecanje bit će dostavljeni putem  poveznice preko kojih će se moći pristupiti 
materijalima. Zapis treba preuzeti te provjeriti kvalitetu snimke. Školska povjerenstva pripremit će 
zvučne zapise za provedbu natjecanja i provjeriti tehničke uvjete u učionicama. 

  
b) pisani dio ispita  

 
Povjerenstva će zaprimiti sljedeće ispitne dokumente:  
- upute za učenike  

- upute za dežurne učitelje/nastavnike koje trebaju pročitati učenicima  

- test (slušanje, čitanje i uporaba jezika)  

- list za odgovore (učeniku obavezno dati dva primjerka jer jedan služi kao rezerva)  

- transkript teksta za slušanje koji će dva puta pročitati učitelj/nastavnik engleskoga jezika samo u 
slučaju tehničkih problema s pokretanjem zvučne snimke  
 
Materijale je potrebno isprintati te uručiti dežurnim učiteljima. 

 

 

 

http://www.os-dcesarica.hr/
http://www.os-dcesarica.hr/
http://www.os-dcesarica.hr/
mailto:gradzagreb.za.natjecanjeengl@gmail.com
mailto:gradzagreb.za.natjecanjeengl@gmail.com


Natjecanje za učenike i učenice u samoizolaciji/izolaciji 

Učenici kojima je na dan županijskog natjecanja izrečena mjera samoizolacije/izolacije imaju 
pravo sudjelovati na natjecanju u online okruženju. Postupak je isti kao i kod provedbe 
školske razine natjecanja. Školsko povjerenstvo će sukladno tehničkim uvjetima odabrati 
načine provedbe: 
 

a) tako da se učeniku otisnuti ispitni materijal dostavlja na njegovu kućnu adresu u 
zapečaćenoj omotnici te učenik ispit piše kod kuće i pod videonadzorom člana 
županijskog povjerenstva  

b) tako da se učeniku ispitni materijal dostavi elektroničkom poštom čega će ga učenik  
- isprintati i rješavati kod kuće i pod videonadzorom člana školskog povjerenstva.  
- Ili rješava na računalu kod kuće i pod videonadzorom člana školskog povjerenstva.  
 
Ispitna knjižica, list za odgovore i obrazac za zaporku su dostavljeni u PDF formatu u koji se 
može upisivati. Učenik na kraju ispita sprema list za odgovore i obrazac sa zaporkom na 
računalu pod određenim nazivom i šalje školskom povjerenstvu ili član šk.povjerenstva  
dolazi na kućnu adresu učenika i zaprima ispitne materijale. 

 

Tijekom rješavanja zadataka učenici moraju biti nadgledani od člana školskog povjerenstva putem 

kamere usmjerene na ekran računala/tablet i uključenog mikrofona. Učenici za vrijeme rješavanja 

zadataka ne smiju napustiti radno mjesto niti komunicirati s trećom osobom niti na bilo koji drugi 

način dovesti u sumnju pravilno provođenje natjecanja. Video snimke matične škole čuvaju do kraja 

školske godine i prosljeđuju Županijskom povjerenstvu na upit. 

 

  

Svim učenicima želimo puno uspjeha na natjecanju. 

 

Županijsko povjerenstvo za natjecanje  

u engleskome jeziku osnovnih škola Grada Zagreba 


