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Dodatna pravila i popratni materijali za školsko Natjecanje iz hrvatskoga jezika 

 

Programski sadržaji 

Natjecanje će se provoditi prema odgojno-obrazovnim ishodima i sadržajima navedenima u ovim uputama 

za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika (v. tablice s popisom ishoda i sadržaja za svih šest kategorija u 

nastavku od 10. do 24. stranice). Natjecanje će se za kategoriju 8. razreda u osnovnoj školi provoditi prema 

Nastavnome planu i programu za osnovnu školu (MZOS, 2006.), a za kategoriju 4. razreda srednje škole 

prema Nastavnome programu za gimnazije (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Posebno izdanje, broj 

2, Školske novine, Zagreb, 1. kolovoza 1995.).  

Ispitni zadatci Natjecanja iz hrvatskoga jezika za kategoriju VII. razreda osnovne škole te I., II. i III. razreda 

srednje škole bit će sastavljeni prema Kurikulumu nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i 

gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN, 10/19) te u kategoriji VII. razreda osnovne škole i III. razreda srednje 

škole i u skladu s razlikovnim Godišnjim izvedbenim kurikulumom objavljenim na stranicama Ministarstva 

znanosti i obrazovanja na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-

kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929 , 

 

A) školsko Natjecanje – 9. veljače 2021. s početkom u 13 sati 

 

 Državno povjerenstvo dostavlja upravnomu odjelu županije do 5. veljače 2021. ispitne materijale. 

 Upravni odjel županije dostavlja školama do 8. veljače 2021. ispitne materijale. 

 Školsko povjerenstvo dostavlja županijskomu povjerenstvu do 15. veljače 2021. ljestvicu poretka sa 

školskoga Natjecanja. 

 Školsko povjerenstvo dostavlja originale ispita svih učenika koji su sudjelovali na školskoj razini 

Natjecanja zemaljskom poštom županijskomu povjerenstvu do 17. veljače 2021. godine. 

Školsko Natjecanje iz hrvatskog jezika održat će se 9. veljače 2021. godine s početkom u 13 sati u svim 

školama Republike Hrvatske koje su se prijavile na Natjecanje organizatoru Natjecanja u svojoj županiji. 

 

Obveza je svakoga učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika pravodobno upoznati sve učenike s mogućnošću 

i pravilima sudjelovanja na Natjecanju (Opća pravila za provedbu natjecanja i smotri učenica i učenika 

osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2021. godini i Dodatnim pravilima Natjecanja iz hrvatskoga 

jezika). 

Školsko Natjecanje provode školska povjerenstva učitelja/nastavnika hrvatskoga jezika za Natjecanje iz 

hrvatskoga jezika, koja imenuju ravnatelji škola.  

Ispitne zadatke i materijale za provedbu Natjecanja sastavljaju članovi Državnoga povjerenstva za provedbu 

Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. 

 

Predsjednici školskih povjerenstava odgovorni su za valjanu provedbu školskoga Natjecanja i 

vjerodostojnost svih podataka o natjecateljima i njihovim rezultatima te jamče tajnost ispitnih zadataka do 

početka Natjecanja. 

 

Upravni odjeli u županijama dužni su obavijestiti osnovne i srednje škole u svojim županijama koje su osobe 

zadužene za provedbu Natjecanja, a škole koje se žele natjecati dužne su im prijaviti sudjelovanje svojih 

učenika.  

  

https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
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Državno će povjerenstvo ispitne materijale za provedbu školskoga Natjecanja poslati osobi zaduženoj za 

primanje ispitnih materijala u upravnome odjelu u županiji elektroničkom poštom najkasnije 5. veljače 

2021., a prema podatcima dobivenim za svaku pojedinu županiju. 

Osoba zadužena za primanje ispitnih materijala u upravnome odjelu u županiji dužna je dobivene ispitne 

materijale dostaviti školama koje su prijavile sudjelovanje svojih učenika elektroničkom poštom 8. veljače 

2021. godine. 

Obveze su školskih povjerenstava: 

 obavijestiti upravne odjele u županijama elektroničkom poštom o provedbi školskoga Natjecanja u 

svojim školama te dostaviti adrese elektroničke pošte na koje će škole primati sve potrebne materijale 

do 29. siječnja 2021. 

 organizirati i provesti Natjecanje u skladu s odredbama u Općim pravilima za provedbu natjecanja i 

smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2021. godini i Dodatnim 

pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika 2020/2021. 

 neposredno prije početka Natjecanja pročitati svim učenicima upute o provedbi Natjecanja koje će biti 

dostavljene s ispitnim zadatcima 

 sastaviti ljestvice poretka za svaku kategoriju Natjecanja upisujući sve učenike koji su sudjelovali na 

školskoj razini Natjecanja i poslati ih elektroničkom poštom do 15. veljače 2021. školi domaćinu 

županijske razine Natjecanja 

 dostaviti originale ispita svih učenika koji su sudjelovali na školskoj razini Natjecanja zemaljskom 

poštom županijskomu povjerenstvu do 17. veljače 2021. godine 

 ljestvice koje stignu poslije toga nadnevka neće se uzeti u obzir pri oblikovanju konačne ljestvice 

pozvanih na županijsku razinu Natjecanja. 

 

DODATNA PRAVILA I UPUTE ŠKOLSKIM POVJERENSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I 

PROVEDBU ŠKOLSKE RAZINE NATJECANJA (25. siječnja 2021.) 

 

Školska povjerenstva mogu organizirati i provesti školsku razinu Natjecanja iz hrvatskoga jezika na jedan 

od načina opisanih u nastavku, uzimajući u obzir broj natjecatelja u školi, prostorne uvjete u školi i 

trenutačne epidemiološke mjere. Školsko povjerenstvo odgovorno je za provedbu školskoga Natjecanja u 

skladu sa svim napomenama u tekstu ovoga Dodatna pravila Natjecanja iz hrvatskoga jezika učenica i 

učenika osnovnih i srednjih škola, u skladu s Općim pravilima za provedbu natjecanja i smotri učenica i 

učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u 2020./2021. godini i u skladu sa Smjernicama za 

provedbu natjecanja u školskoj godini 2020./2021. 

 

Mogući načini provedbe školskoga Natjecanja: 

 

1. Natjecanje se organizira uživo u školi u skladu s epidemiološkim mjerama propisanim na lokalnoj razini 

tako da učenike tijekom pisanja nadziru barem dva člana školskoga povjerenstva.  

2. Natjecanje se organizira na daljinu samo za učenike koji su u (samo)izolaciji ili za sve učenike zbog 

ograničenih prostornih uvjeta u školi, i to na jedan od dvaju načina: 

 

a) tako da se učeniku otisnut ispitni materijal dostavlja na njegovu kućnu adresu u zapečaćenoj omotnici 

te učenik ispit piše kod kuće i pod videonadzorom člana školskoga povjerenstva 

 

b) tako da se učeniku ispitni materijal dostavlja elektroničkom poštom u obliku PDF datoteke koja se može 

popunjavati te učenik ispit piše na računalu kod kuće i pod videonadzorom člana školskoga 

povjerenstva. 
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Školskim će povjerenstvima 8. veljače biti dostavljeni za svaku kategoriju: 

 ispit u PDF inačici za pisanje na otisnutome primjerku   

 ispit u PDF inačici u koju se odgovori upisuju na računalu 

 jedinstveni listić sa zaporkom koji se popunjava na papiru  

 jedinstveni listić sa zaporkom koji se popunjava kao PDF obrazac.  

Različite inačice ispita imaju različite naslovnice.  

 

Školska povjerenstva upozoravaju se da posebno pripaze na razlikovanje pojedinih ispitnih inačica! 

 

Opća pravila i upute o provedbi Natjecanja iz hrvatskoga jezika uživo 

Opća pravila i upute o provedbi Natjecanja iz hrvatskoga jezika 

⮚ ispit se piše 90 minuta na školskoj i županijskoj razini, a 100 minuta na državnoj razini 

⮚ rješenja treba upisivati pisanim slovima kemijskom olovkom crne ili plave boje na za to predviđena 

mjesta. Tinta se ne smije moći obrisati. 

⮚ da bi se uvažili, odgovori trebaju biti napisani pisanim slovima, pravopisno i gramatički točno 

⮚ tijekom pisanja ispita ne smije se izlaziti iz učionice 

⮚ mobitele prije pisanja ispita treba predati članu Povjerenstva koji provodi Natjecanje 

⮚ ljestvice privremenoga poretka objavljuju se pod zaporkama 

⮚ nakon ljestvice privremenoga poretka natjecatelji imaju pravo uvida u ispite 

⮚ žalbeni postupak slijedi nakon objave ljestvice privremenih rezultata i uvida u ispite te traje 30 minuta 

⮚ žalbu sastavlja natjecatelj (učenik) u pismenome obliku  

⮚ žalba treba biti napisana na papiru koji će natjecateljima uručiti članovi Povjerenstva 

⮚ natjecatelji pišu žalbu tijekom trajanja žalbenoga postupka 

⮚ Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, napisati odgovor na svaku žalbu i predati je natjecatelju 

⮚ Povjerenstvo je obvezno napisati zapisnik žalbenoga postupka 

⮚ Povjerenstvo je dužno objaviti ljestvicu konačnoga poretka nakon rješavanja svih žalbi. 

 

Opća pravila i upute natjecateljima koje čita član Povjerenstva prije rješavanja ispita 

⮚ ispit se piše 90 minuta na školskoj i županijskoj razini, a 100 minuta na državnoj razini 

⮚ mobitele treba predati članu Povjerenstva koji provodi Natjecanje za pojedini razred 

⮚ za vrijeme rješavanja ispita nije dopušteno izlaziti iz učionice 

⮚ prije rješavanja ispita treba pažljivo ispuniti listić sa zaporkom (čitljivo i pravopisno točno) 

⮚ natjecatelj zaporku piše na manju i na veću omotnicu te na prvu stranicu ispita 

⮚ zadatke ispita treba pozorno pročitati 

⮚ pozorno treba slijediti upute koje su zadatkom zadane 

⮚ rješenja treba upisivati pisanim slovima kemijskom olovkom crne ili plave boje na za to predviđena 

mjesta. Tinta se ne smije moći obrisati. 

⮚ nakon završetka pisanja ispita, ispit, radni papir i manju omotnicu treba staviti u veliku omotnicu koju 

treba predati članu Povjerenstva 

⮚ treba upozoriti učenike da imaju pravo uvida u ispit i pravo pisanja žalbe nakon objave privremene 

ljestvice poretka. 
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Opća pravila i upute članovima Povjerenstva za ispravljanje ispita i objavu rezultata 

⮚ na naslovnoj stranici ispita valja čitljivo upisati ime i prezime članova Povjerenstva koji ispravljaju 

ispit 

⮚ ispite treba ispravljati i upisivati broj postignutih bodova crvenom tintom 

⮚ dogovorenim oznakama treba naznačiti ispravnost/neispravnost odgovora 

⮚ u predviđene kućice treba upisati ostvareni broj bodova 

⮚ svaku stranicu ispita treba u donjemu desnom kutu potpisati inicijalima 

⮚ u slučaju pogreške tijekom ispravljanja ispravak treba napisati čitljivo, a pogrešku treba precrtati 

dvjema kosim crtama 

⮚ ispravak trebaju parafirati tri člana Povjerenstva 

⮚ na dnu svake stranice (na za to predviđeno mjesto) treba napisati zbroj bodova na toj stranici 

⮚ zbroj ostvarenih bodova u cijelome ispitu treba napisati u predviđenu kućicu na početnoj stranici ispita 

i na velikoj omotnici 

⮚ omotnice sa zaporkama otvaraju se tek nakon objavljivanja privremenih rezultata te uloženih i 

razmotrenih žalbi 

⮚ članovi Povjerenstva trebaju sastaviti zapisnik žalbi 

⮚ ljestvica privremenoga poretka objavljuje se pod zaporkom uz koju je naveden broj ostvarenih bodova 

⮚ nakon uvida u ispit natjecatelj može u roku od 30 minuta – tijekom žalbenoga postupka – uložiti žalbu 

⮚ Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe 

⮚ Povjerenstvo je dužno natjecateljima uručiti pismeni odgovor na žalbu 

⮚ nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se ljestvica konačnoga poretka 

⮚ žalbe se ne uvažavaju nakon objave ljestvice konačnoga poretka 

⮚ ljestvica privremenoga i konačnoga poretka objavljuju se na vidljivome mjestu u školi i na službenim 

mrežnim stranicama škole i dostupne su svim natjecateljima i njihovim mentorima. 

Školska povjerenstva, samo u slučaju nejasnoća u rješenjima i uputama za ispravljanje te zbog 

ujednačavanja ispravki, mogu kontaktirati autore ispita 9. veljače 2021. od 15 do 17 sati. 

7. razred, Đurđica Jelačić, 0912404902 

8. razred, Snježana Đuretek, 0912379721 

1. razred, Jelena Glavaš, 0914785099 

2. razred, Lidija Farkaš, 0989182895 

3. razred, Igor Medić, 0989487887 

4. razred, Marina Čubrić, 0989533721 

 

 Upute školskim povjerenstvima za provođenje Natjecanja prema modelu 2. a,  

kad se otisnuti ispitni materijal u zapečaćenim omotnicama dostavlja učenicima na kućnu adresu 

 učeniku se 9. veljače prije 13 sati otisnuti ispit dostavlja na kućnu adresu u zapečaćenoj omotnici koja 

uz ispit sadržava prazan list papira sa žigom škole, listić sa zaporkom i manju omotnicu 

 školsko povjerenstvo 5. ili 8. veljače treba provjeriti zna li učenik fotografirati/skenirati stranice ispita 

i listića sa zaporkom, spremiti ih i imenovati prema uputama u nastavku te zna li ih poslati e-poštom 

članu povjerenstva koji će biti zadužen za nadzor pisanja 

 tijekom pisanja ispita član školskoga povjerenstva koji nije učenikov mentor prati učenika u 

videopozivu na platformi kojom se škola inače koristi u nastavi na daljinu ili u videopozivu preko Zoom-

a, kojim se učitelji i nastavnici mogu neograničeno koristiti ako se prijave sa svojom skole.hr adresom 

 ako se koristi Zoom-om, član povjerenstva učeniku dostavlja poveznicu za pristup videopozivu, kojim 

se prati pisanje ispita, 20 minuta prije početka pisanja ispita, i to na adresu učenikove elektroničke pošte 

(s domenom skole.hr) 
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 u slučaju većega broja natjecatelja povjerenstvo učenike dijeli u skupine po kategorijama tako da svaku 

skupinu (kategoriju) nadzire jedan član školskoga povjerenstva koji nije mentor nijednomu od učenika 

u skupini koju nadzire 

 član povjerenstva zadužen za videonadzor 15 minuta prije početka pisanja ispita s učenikom/skupinom 

učenika stupa u kontakt videopozivom, provjerava ispravnost učenikove tehničke opreme (kamere, 

mikrofona i zvučnika), provjerava s učenicima jesu li zadovoljeni svi uvjeti za korektno provođenje 

Natjecanja, učeniku/skupini učenika čita upute za rješavanje s naslovnice ispita te učenik ispunjava listić 

sa zaporkom 

 u trenutku kad započne videopoziv, omotnica s ispitnim materijalima mora biti zapečaćena, dakle 

učenik mora otpečatiti omotnicu pred kamerom dok ga nadzire član školskoga povjerenstva 

 neposredno prije početka rješavanja ispita u 13 sati učenici moraju upisati svoju zaporku na naslovnicu 

ispita 

 tijekom pisanja ispita pod nadzorom člana povjerenstva svaki učenik mora imati uključenu kameru i 

zvučnik te ne smije napuštati mjesto pisanja ispita 

 nakon rješavanja ispita, a najkasnije 95 minuta od početka rješavanja ispita, učenik ispit i listić sa 

zaporkom fotografira/skenira stranicu po stranicu te fotografije/skenove ispita i listića sa zaporkom 

dostavlja na adresu e-pošte s koje je dobio poveznicu za videonadzor ili, ako takva poveznica nije bila 

potrebna, na adresu koju mu tada daje član povjerenstva, a original ispita i original listića sa zaporkom 

lijepi u omotnicu i dostavlja školskomu povjerenstvu u skladu s uputama koje će propisati svako školsko 

povjerenstvo 

 učenik fotografije/skenove stranica riješenoga ispita sprema pod naslovom BROJ 

STRANICE_ISPIT_KATEGORIJA NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: 

1STR_ISPIT_7_12345CVIJET, a fotografiju/sken listića sa zaporkom pod naslovom KATEGORIJA 

NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: 7_12345CVIJET 

 videopoziv smije završiti tek nakon što član školskoga povjerenstva potvrdi primitak e-poruke s ispitom 

i s listićem sa zaporkom i tek nakon što su originali ispita i listića sa zaporkom zalijepljeni u omotnicu 

 član povjerenstva koji je nadzirao pisanje ispita dostavlja sve e-poštom zaprimljene ispitne materijale i 

listiće sa zaporkom učenika predsjedniku školskoga povjerenstva koji organizira ispravljanje ispita u 

skladu s pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika 

 e-poruke s poveznicama za videopoziv, ispitima i listićima sa zaporkama ne smiju se brisati 

 školsko povjerenstvo ispravlja otisnutu verziju ispita, dobivenu od učenika elektroničkom poštom, te 

ispravljeni ispit kasnije združuje s originalom riješenog ispita i s originalom listića sa zaporkom ili 

odmah ispravlja original ispita i pridružuje mu original listića sa zaporkom 

 ljestvice privremenoga poretka objavljuju se pod zaporkama na službenim mrežnim stranicama škole 

 neposredno nakon objave ljestvice privremenoga poretka učenik koji je u (samo)izolaciji može dobiti 

ispit na uvid u videopozivu ako prije toga uputi zahtjev na adresu člana povjerenstva koji ga je nadzirao 

tijekom pisanja ispita 

 školsko povjerenstvo treba omogućiti žalbeni postupak učeniku koji je u (samo)izolaciji i koji je 

Natjecanju pristupio na daljinu u skladu s pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika 

 učenik koji je u (samo)izolaciji tijekom žalbenoga postupka povjerenstvu može uputiti žalbu u obliku 

Wordova dokumenta na adresu s koje je dobio poveznicu za videopoziv, tj. na koju je slao 

fotografirane/skenirane ispitne materijale 

 povjerenstvo je dužno nakon rješavanja svih žalbi i nakon završetka žalbenoga postupka na službenim 

mrežnim stranicama škole objaviti ljestvicu konačnoga poretka. 

 Upute školskim povjerenstvima za provođenje Natjecanja prema modelu 2. b,  

kad se ispit u obliku PDF datoteke koja se može popunjavati šalje učeniku na adresu e-pošte te 

on ispit rješava na računalu/tabletu kod kuće 

 

 ako se školsko povjerenstvo odluči za ovaj način provođenja Natjecanja, preporuka je Državnoga 

povjerenstva da se 5. ili 8. veljače s učenicima provedu probni videopoziv i probno preuzimanje, 
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otvaranje, ispunjavanje i vraćanje oglednoga ispita, s ciljem utvrđivanja zadovoljenosti svih 

preduvjeta za provedbu Natjecanja na računalu, tj. kako bi se utvrdilo imaju li učenici na računalu 

program potreban za otvaranje, popunjavanje i pohranjivanje PDF obrasca te vladaju li svim 

vještinama potrebnim za takvo pristupanje ispitu 

 u tu svrhu Državno je povjerenstvo izradilo dva dodatna dokumenta: Upute za instalaciju 

najnovije inačice Adobe čitača za PDF datoteke i Ogledni ispit_HJ_PDF za nadopunu, koji su 

objavljeni uz tekst ovoga Kataloga  

 školsko povjerenstvo dužno je učenicima osigurati tehničku podršku prije same provedbe 

Natjecanja 

 član školskoga povjerenstva koji nije učenikov mentor tijekom pisanja ispita prati učenika služeći 

se videopozivom na platformi kojom se škola inače koristi u nastavi na daljinu ili u videopozivu 

preko Zoom-a, kojim se učitelji i nastavnici mogu neograničeno koristiti ako se prijave sa svojom 

skole.hr adresom 

 podsjećamo da nadograđena inačica platforme Teams omogućuje praćenje većega broja učenika te, 

ako se učenik istodobno prijavi s računala/tableta i s mobitela, snimanje učenika iz dva kuta 

 u slučaju većega broja natjecatelja povjerenstvo učenike dijeli u skupine po kategorijama tako da 

svaku skupinu (kategoriju) nadzire jedan član školskoga povjerenstva koji nije mentor nijednomu 

od učenika u skupini koju nadzire 
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 ako se koristi Zoom-om, član povjerenstva učeniku dostavlja poveznicu za pristup videopozivu, 

kojim se prati pisanje ispita, 20 minuta prije početka pisanja, i to na adresu učenikove elektroničke 

pošte (s domenom skole.hr) 

 školsko povjerenstvo s obzirom na broj natjecatelja u pojedinoj kategoriji treba odabrati najbolji 

mogući način nadzora koji će osigurati korektnu provedbu Natjecanja 

 član povjerenstva zadužen za videonadzor 15 minuta prije početka pisanja ispita s 

učenikom/skupinom učenika stupa u kontakt videopozivom, provjerava ispravnost učenikove 

tehničke opreme (kamere, mikrofona i zvučnika), provjerava s učenicima jesu li zadovoljeni svi 

uvjeti za korektno provođenje natjecanja i učeniku/skupini učenika čita upute za rješavanje s 

naslovnice ispita 

 član povjerenstva zadužen za nadzor potom učeniku/skupini učenika e-porukom šalje listić sa 

zaporkom u PDF obliku, ta je PDF datoteka oblikovana tako da se u nju u elektroničkome obliku 

(na računalu ili tabletu) unose svi traženi podatci 

 učenici popunjavaju PDF listića sa zaporkom i spremaju ga na svoje računalo pod naslovom 

KATEGORIJA NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: 7_12345CVIJET 

 član povjerenstva zadužen za nadzor učeniku/skupini učenika 2 minute prije početka rješavanja 

ispita e-porukom šalje ispit u PDF obliku, ta je PDF datoteka oblikovana tako da se u nju u 

elektroničkome obliku (na računalu ili tabletu) unose svi odgovori 

 neposredno prije početka rješavanja ispita u 13 sati učenici moraju upisati svoju zaporku u 

odgovarajuću rubriku na naslovnici ispita 

 tijekom pisanja ispita pod nadzorom člana povjerenstva svaki učenik mora imati uključenu kameru 

i zvučnik te ne smije napuštati mjesto pisanja ispita 

 nakon rješavanja ispita, a najkasnije 95 minuta od početka rješavanja ispita, učenik mora spremiti 

ispit pod naslovom ISPIT_KATEGORIJA NATJECANJA_ZAPORKA, npr.: 

ISPIT_7_12345CVIJET na svoje računalo te popunjeni PDF ispita i popunjeni PDF listića sa 

zaporkom poslati kao priloge u jednoj e-poruci na adresu e-pošte s koje je dobio ispit i listić 

 videopoziv smije završiti tek nakon što član školskoga povjerenstva potvrdi primitak e-poruke s 

ispitom i s listićem sa zaporkom 

 član povjerenstva koji je nadzirao pisanje ispita dostavlja sve zaprimljene ispitne materijale učenika 

e-poštom predsjedniku školskoga povjerenstva koji organizira ispravljanje ispita u skladu s 

pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika 

 e-poruke s poveznicama za videopoziv, ispitima i listićima sa zaporkama ne smiju se brisati 

 prije ispravljanja svi se ispiti i svi listići sa zaporkom moraju isprintati, a nakon ispravljanja ispitima 

se pridružuju listići sa zaporkom 

 ljestvice privremenoga poretka objavljuju se pod zaporkama na službenim mrežnim stranicama 

škole 

 neposredno nakon objave ljestvice privremenoga poretka učenik koji je u (samo)izolaciji može 

dobiti ispit na uvid u videopozivu ako prije toga uputi zahtjev na adresu člana povjerenstva koji ga 

je nadzirao tijekom pisanja ispita 

 školsko povjerenstvo treba omogućiti žalbeni postupak učeniku koji je Natjecanju pristupio na 

daljinu zbog (samo)izolacije, u skladu s pravilima Natjecanja iz hrvatskoga jezika 

 učenik koji je u (samo)izolaciji tijekom žalbenoga postupka povjerenstvu može uputiti žalbu u 

obliku Wordova dokumenta na adresu na koju je poslao ispitne materijale 

 povjerenstvo je dužno nakon rješavanja svih žalbi i nakon završetka žalbenoga postupka na 

službenim mrežnim stranicama škole objaviti ljestvicu konačnoga poretka. 
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