
Odgovor na "Pismo natjecateljima, mentorima i roditeljima natjecatelja generacije 
2019./20. šk. god.“ 

Poštovana ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, 

Prvih 9 stavaka, 544 riječi i 2 922 slova svog odgovora potrošili ste da nas sve uvjerite da ste jedna 
od nas. 

Na žalost, iz ovog odgovora, a i iz sastanka koji smo održali s vama u ponedjeljak 11. svibnja 2020 
godine, sve upućuje da ste možda bili jedna od nas, ali danas ste samo činovnik koji štiti svoju 
poziciju i komfor ljudi sličnih sebi. 

Ako proanalizirate naše zahtjeve i Vaš odgovor: u Vašem najveći dio zauzima „ich forma“. U našem, 
kako kod roditelja, tako i kod mentora, ističe se „oni, oni, oni“. Mi govorimo o najboljim učenicima u 
našem obrazovnom sustavu, jedinima koji ovu Hrvatsku jednog dana mogu iznijeti iz gliba u kakvog 
su je uhljebi i poslušnici uvukli. 

Poštovana ravnateljice, ako ste nekada i bili u poziciji da živite svoj poziv, na današnjem razgovoru u 
Agenciji smo na žalost vidjeli samo administrativca koji se skriva iza pravilnika i zakona te štiti odluke 
koje žaloste brojne one u koje se želite svrstati. Pri tome ne vidite da je virus korona dobro načeo 
mnoge druge odluke i pravilnike pa je tragikomično iza čega se skrivate. 

Govorite o „kugi“ XXI. stoljeća kao apsolutnom hororu koji opravdava Vaše odluke. Ponovo Vas 
pitamo: je li COVID-19 smrtonosniji od tovara granata koje su zasipale naše gradove 1992. godine? Ili 
su ljudi koji su tada organizirali natjecanja više voljeli svoj posao i cijenili izvrsnost među učenicima? 
Koji su Vaši ideali i ideali Vaših kolega u Agenciji, gospođo ravnateljice? 

Spominjete da promatrate fotografije s državnih natjecanja iz hrvatskog jezika u Zadru i Šibeniku na 
kojima ste bili 2017. i 2018. Ako vam je naših 2300 potpisa nedovoljno, pitajte kolege s tih fotografija. 
Misle li isto kao i Vi? Ili se stide što su mislili da dijelite isti elan i istu ljubav za odgajanje i pomaganje 
najboljih učenika? 

Spominjete maturu i maturante. Nemojte zaboraviti ni učenike osmog razreda koji se trebaju upisati u 
srednju školu kao i maturanti koji se trebaju upisati na fakultete. Svojim potezima najboljima ste 
uskratili mogućnost da se putem plasmana na natjecanjima direktno upišu u srednje škole i fakultete 
te ih se nagradi za izvrsnost! 

Spominjete kao izgovor epidemiološke mjere. Jeste li pitali HZJZ? Stožer? Možete li s nama podijeliti 
njihov odgovor? S obzirom da je 30. travnja potpisan ugovor o suradnji između HZJZ i AZOO, ne bi 
trebalo biti problem dobiti ove odgovore! Jeste li im objasnili da se kod većine natjecanja i inače 
održava znatan razmak između natjecatelja? Možete li nama, laicima, objasniti kako se matura može 
provoditi prema „strogim epidemiološkim uvjetima“, a natjecanja ne mogu? 

Podsjećamo da se ovih dana otvara sve, od kladionica do fitness centara. HZJZ govori o koncertima u 
Areni, o izlasku na izbore osoba u samoizolaciji(!?), a mi ne možemo održati državno natjecanje sa 
10-15 učenika po učionici. Ne možemo ili nećemo? 

Spominjete da su natjecanja „druženja prije i nakon ispita, putovanja, nova poznanstva“. Slažemo se, 
to jest čar natjecanja, ali to nije srž, pa ako toga nema nema niti smisla organizirati natjecanja, kako 
implicirate. Jeste li pitali svoje kolegice s fotografija iz Šibenika 2017. i Zadra 2018. što je srž 
natjecanja? Dijele li one Vaše mišljenje da ako nema putovanja ne treba biti niti natjecanja? 

Kad bolje promislimo, jedini kojima bi eventualno srž natjecanja bilo 5 dana u Rovinju, Zadru ili 
Šibeniku jeste vi, djelatnici Agencije. Vama je to posao, službeni put, prilika za kratki odmor od 
naporna posla. Ali nisu natjecanja zbog vas, nego zbog djece, zbog najboljih među njima. 

Sada prijeđimo na bitno. 



U našem Dopisu predlažemo tri točke (prijedloga): 

- Distribuirano natjecanje 
- On-line natjecanje 
- Odgađanje natjecanja za srpanj/kolovoz 

U svom odgovoru elaborirali ste razloge zašto se ne može organizirati on-line natjecanje. Molimo Vas 
da nam odgovorite zašto se ne može organizirati niti distribuirano natjecanje niti pomak 
natjecanja za kasnije mjesece? 

A glede on-line natjecanja, spominjete da bi takvo natjecanje bilo neregularno i da je prekratko 
vrijeme da AZOO organizira on-line natjecanje. 

Glede (ne)regularnosti, bi li (ne)regularnost takvog natjecanja bila veća od neregularnosti cijele 
školske godine kako ju završavamo? Gdje u Planu i programu, Pravilnicima, zakonima… piše da 
umjesto krede i ploče i projektora može postojati ZOOM, teams, moodle… Nemojte se skrivati iza 
prozirnih floskula o regularnosti i neregularnosti samo za natjecanje kada je cijela situacija u društvu 
potpuno neregularna! 

Prekratko vrijeme? Jeste li pitali učitelje mogu li se oni u kratko vrijeme prilagoditi online nastavi? Jesu 
li učitelji tražili time-out od godine dana da se pripreme za držanje nastave na daljinu? U ovom 
trenutku, uvažena ravnateljice, nitko nema luksuz sjediti nad nekim rješenjem godinu dana i 
smišljati ga, pa ni vi u Agenciji! 

Još jednom zahtijevamo da nam objasnite zašto nije moguće provesti natjecanja po modalitetima koje 
prelažemo u druga dva prijedloga. U njima dobar dio primjedbi koje ste stavili za on-line natjecanje 
pada u vodu! 

Spominjete strukovne organizacije koje će održati izlučna natjecanja za međunarodne smotre , 
pozdravljate njihov entuzijazam i ponosite se i svojim bivšim učenikom koji u tome sudjeluje. 

I mi bismo se vjerojatno ponosili svojim učenicima i hvalili entuzijazam strukovnih udruga, ali bismo se 
stidjeli sebe i svojih trenutačnih zaposlenika za koje se ne može reći da dijele takav entuzijazam, 
nego preko volje odrađuju posao za koji su plaćeni! Stidjeli bismo se jer će drugi napraviti posao za 
koji su moji ljudi plaćeni! Treba li nakon ovog, uvažena gospođo ravnateljice, Agencija da nam 
organizira natjecanja? 

Na kraju lamentirate da je hrabro to što ste nam odgovorili i odlučili ukinuti natjecanja našoj djeci. 

Ne ovo nije hrabrost! Hrabrost je kad pobijedite svoje strahove, kad potaknete i sebe i druge da učine 
nešto što se u početnom trenutku čini nemogućim. Hrabrost je izaći iz svoje zone komfora. 
  
Hrabrost je ono što su činili učenici i mentori diljem Hrvatske pripremajući se za natjecanja. Ponekad 
potajno za vrijeme štrajka da se ne bi zamjerili kolegama. Na hladnim hodnicima jer nisu imali 
raspoloživu sobu. On line zbog korone.  To je gospođo ravnateljice hrabrost. 
  
A ovo što ste vi napravili? To je samo administrativni čin jednog činovnika koji štiti sebe i svoje da se 
ne bi pretrgnuo od posla! Kako reče jedan od mentora: „Učenici će zaboraviti kako ste izgledali, što 
ste im govorili, što ste ih učili, ali nikada neće zaboraviti kako su se zbog vas osjećali!“ 

Mi vjerujemo da ovo nije kraj. Mi vjerujemo da će ipak u Vama prevladati žar učitelja koji neće 
administrativnom odlukom razočarati one zbog kojih je odabrao taj poziv. 

A, ako želite ostati činovnik, podsjećamo Vas i na stav pravobraniteljice za djecu koja je u svom istupu 
rekla da se ispita interes djece i njihovih mentora te da se donese odluka u najboljem interesu djece 
koja će biti i odgovarajuće obrazložena. 

Podsjećamo Vas i na važeći Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred 
srednje škole (N.N. 49/2015). Po njemu bodovi s natjecanja su dio kriterija i ne predviđa se da se isti 



u nekoj godini mogu ne dodijeliti. Molimo Vaše očitovanje kako provesti regularnost upisa, ako 
dovodite regularnost natjecanja u posebnim uvjetima. 

Pozivamo Vas da bez fige u džepu razmotrite naše prijedloge za organiziranjem distribuiranog 
natjecanja ili da se natjecanja pomaknu za srpanj i kolovoz. 

Pozivamo Vas da taksativno navedete sva natjecanja i koji su uvjeti koji bi se morali zadovoljiti kako bi 
se natjecanja održala. Koliko je na svakom natjecanju u pojedinoj fazi ostalo djece koja se trebaju 
natjecati? 

Pozivamo Vas da umjesto izmišljanja razloga zašto se nešto ne može, iskoristimo energiju za 
definiranje kako se nešto može napraviti! 

Ujedno Vas podsjećamo na naše ostale zahtjeve koji ukazuju da Vaši djelatnici polovično rade svoj 
posao. Na mrežnim stranicama Agencije objavili ste da se:  

„Primjeri testova s dosadašnjih natjecanja, rješenja i rezultati natjecanja i smotri dostupni su u 
rubrici Arhiva natjecanja i smotri na poveznici. Agencija za odgoj i obrazovanje sustavno 
ažurira i nadopunjuje arhivu natjecanja i smotri od 2009. godine“.  

Evo, pozivamo Vas da pronađete testove i rješenja s natjecanja iz kemije za 2019. godinu! Mislite li i 
dalje da Vaši djelatnici dobro obavljaju svoje poslove? Ne brinite, imamo screenshot, ako bi se kojim 
slučajem rezultati potrage preko noći popravili. 

 Ponavljamo još jednom naše prijedloge: 

1. Natjecanja organizirati tako da umjesto djece putuju papiri ili natjecanja organizirati u srpnju ili 
kolovozu ili kasnije  

2. Županijska i državna natjecanja mogu se objediniti u jedan krug tako da se uvjetno svi učenici 
pozovu na jedno natjecanje s težim zadatcima (rang državnog), a onda se formiraju 
županijske i državne liste 

3. Prema dopisu Pravobraniteljice za djecu dužni ste dokumentirati i obrazložiti odluku koju 
donesete, pri tome ste dužni ishoditi i mišljenje djece, njihovih zakonskih zastupnika i 
učitelja/mentora 

4. Prema Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje 
škole (N.N. 49/2015) predviđa se mogućnost prijave bodova zasluženih na natjecanjima, kako 
ćete tu mogućnost pružiti našim učenicima ove godine? 

5. Za svako natjecanje koje organizirate tražimo pravodobno objavljivanje objedinjenih 
nerevidiranih rezultata za sve županije 

6. Sa svako natjecanje koje organizirate tražimo preglednu listu svih općinskih, županijskih i 
državnih zadataka s rješenjima 

 

 

Inicijativa roditelja i učitelja za povratak natjecanja 


