Rijeka, 12. ožujka 2012.
Poštovani/poštovane,
svim sudionicima natjecanja čestitamo na postignutim rezultatima na školskoj razini
natjecanja i želimo puno uspjeha na državnoj razini!
Državno povjerenstvo natjecanja

DRUGA OBAVIJEST O
4. DRŽAVNOM NATJECANJU IZ OBRAZOVNOG SEKTORA GRAFIČKA
TEHNOLOGIJA I AUDIOVIZUALNE TEHNOLOGIJE
Organizator: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za strukovno obrazovanje
i obrazovanje odraslih, Prirodoslovna i grafička škola Rijeka i Državno povjerenstvo
natjecanja.
Državno natjecanje se održava u četvrtak 26. travnja i petak 27. travnja 2012. u
Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka.
Sudionici natjecanja su učenici koji se obrazuju za zanimanja u Obrazovnom sektoru GT i
AVT, a prema kriterijima utvrđenima za svako područje natjecanja.
Područja natjecanja: grafička tehnologija, grafički dizajn i multimedija.
Smotra fotografija je prateće događanje natjecanja. Školska povjerenstva moraju do 11.
travnja 2012. godine putem VETIS-ova sustava prijaviti sudionike smotre fotografija, a
radove poslati na adresu škole domaćina, pečat pošte najkasnije 17. travnja 2012. godine.
Tema natjecanja je „Hrvatski izumitelji“, a tema smotre fotografija „Hrvatski izumi“. Izložba
fotografija bit će postavljena prije otvorenja natjecanja.
ORGANIZACIJA NATJECANJA
Natjecanje se provodi prema Uputama za natjecanje, Protokolu natjecanja, Programu
natjecanja i Etičkom kodeksu ponašanja na natjecanjima. Svi sudionici natjecanja obvezni su
pročitati sve upute prema kojima se priprema i provodi Državno natjecanje te se ponašati u
skladu s njima. Upute su dostupne na web stranici škole domaćina na adresi www.pgsri.hr.

Program natjecanja koji će sudionici dobiti neposredno prije natjecanja obvezujući je za sve
sudionike natjecanja.
Natjecanje na državnoj razini sastoji se od dva dijela:
1. Rada (i elaborata) na zadanu temu „Hrvatski izumitelji“, obradom jednog hrvatskog
izumitelja i njegovih izuma s liste ponuđenih izumitelja, izrađuje se u školi uz vodstvo
mentora i prema uputama Državnog povjerenstva iz Prve obavijesti školama. Radovi će
biti izloženi u školi domaćinu i ne vraćaju se autorima.
2. Praktičnog zadatka koji se rješava samostalno na Državnom natjecanju. Zadatak će se
izrađivati programima iz Adobe CS5 programskog paketa. Natjecatelji iz područja
multimedije moraju sa sobom donijeti slušalice.
Prosudbeno povjerenstvo donosi ljestvicu poretka natjecatelja na temelju bodova iz rada na
zadanu temu i praktičnog zadatka u omjeru 50:50.
Prosudbena povjerenstva zadržavaju pravo diskvalifikacije pojedinog natjecatelja i rada koji će
biti dostavljen Državnom povjerenstvu na prosudbu ukoliko: prosude da se pri izradi rada i
elaborata natjecatelji nisu pridržavali kriterija po kojima se izrađuje rad i piše elaborat, radovi
na poslužitelju i u gotovom obliku nisu istovjetni ili rad i elaborat nisu dostavljeni na vrijeme i
na oba načina. O nemogućnosti daljnjeg natjecanja Državno povjerenstvo će obavijestiti školu
diskvalificiranog rada.
SLANJE RADOVA DRŽAVNOM POVJERENSTVU
Rad treba poslati Državnom povjerenstvu do 17. travnja 2012. godine na dva načina:
1. Poštom na adresu škole domaćina: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58,
51000 Rijeka (pečat pošte najkasnije 17.4.2012.), na omotnici napisati: Za natjecanje GT i
AVT.
Državno povjerenstvo ne odgovara za gubitak i/ili eventualna oštećenja pristiglih radova,
elaborata i fotografija nastalih uslijed transporta istih od škole natjecatelja do škole
domaćina natjecanja.
2. Postavljanjem na web poslužitelj škole domaćina do 17. travnja 2012. u 23:59 sati.
Radovi postavljeni na web poslužitelj i poslani poštom na adresu škole domaćina moraju
biti istovjetni. Slanje radova poštom i postavljanje na web poslužitelj je obvezujuće što
znači da se ne može izabrati samo jedan od načina dostave radova. Ako se rad ne pošalje
poštom i ne postavi na web poslužitelj u zadanom roku natjecatelj će biti diskvalificiran s
daljnjeg natjecanja.

UPUTE ZA POSTAVLJANJE RADOVA NA WEB POSLUŽITELJ
Na web poslužitelj škole domaćina svi učenici/timovi iz svih područja obavezni su postaviti
svoje radove. Prema uputama iz prve obavijesti školama na poslužitelj se postavlja prema
područjima:
Grafička tehnologija:
Gotov nacrt kartonske kutije s rješenjem s kotiranjem nacrta (unošenje mjera u tehnički
nacrt) (PDF); montažni tiskovni arak nacrta kutije s rješenjem kutije i potrebnim elementima
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pripreme za tisak, pomoćne oznake tiska i dorade (PDF); montažni nacrt tiskovnog arka za
štancu na paus papiru (PDF); elaborat (PDF) i fotografija modela kutije (JPEG).
Grafički dizajn:
PDF format digitalnog grafičkog rada iz programa u kojem je rad načinjen (oblikovan);
fotografije gotovog rada u prostoru (JPEG) i elaborat (PDF).
Multimedija:
Kompletan rad i elaborat (PDF). Rad mora sadržavati poveznicu na elaborat, npr. u podnožju
stranice ili na neko drugo mjesto koje ne narušava koncept rada.
Svaka škola će od ASOO-a na svoju službenu e-mail adresu dobiti podatke za pristup web
poslužitelju (ime poslužitelja, korisničko ime, lozinku i web adresu). Škole će prema svojim
kriterijima zadužiti osobu koja će odgovarati za postavljanje radova na web poslužitelj, a
preporuka je da to bude mentor natjecatelja iz područja multimedije.
Na web poslužitelju su napravljene mape za svako područje u kojem se škola
natječe i u te mape treba kopirati datoteke prema zahtjevima svakog područja.
Pristup podacima s weba biti će moguć uz lozinku koju će do roka za predaju
radova imati samo škole, a nakon toga i prosudbena povjerenstva radi pregleda radova. Nakon
objave rezultata natjecanja radovi na webu će biti dostupni svima.
Preporučamo da svaka škola odmah po primitku pristupnih podataka provjeri ispravnost
podataka i mogućnost postavljanja sadržaja na web poslužitelj.
Moguće probleme s pristupom poslužitelju kao i sva ostala pitanja treba uputiti na adresu epošte drzavno@pgsri.hr.
Ukoliko škola do 10.4.2012. ne testira postavljanje sadržaja na poslužitelj i ne prijavi mogući
problem, DP će smatrati da je svaka škola u mogućnosti postaviti sadržaj na web poslužitelj, a
ukoliko to ne učini do 17.4.2012. u 23:59 sati smatrat će se da rad nije u roku dostavljen DP-u
i bit će diskvalificiran.
OBAVIJESTI ŠKOLE DOMAĆINA
Mentore i učenike molimo da nam pošalju i broj majice koji nose (S, M, L, XL, XXL) do 23.
ožujka 2012. godine.
Za potrebe svečanog otvaranja molimo sve škole da pripreme učenika za predstavljanje škole
u trajanju od 3 minute. Prateće prezentacije u PPT formatu treba poslati školi domaćinu do
17. travnja 2012. godine.
Za potrebe izrade biltena natjecanja Prirodoslovna i grafička škola Rijeka moli sve sudionike:
učenike koji sudjeluju u svim natjecateljskim područjima i smotri fotografija i njihove
mentore da pošalju svoje fotografije (kao za osobnu) i fotografiju škole dimenzija 10x15 cm,
najmanje 300 dpi razlučivosti do 17. travnja 2012. godine.
Sve podatke i materijale treba poslati na adresu drzavno@pgsri.hr.
Hvala!

3

