NATJECANJE UČENIKA/UČENICA
SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE
IZ OBRAZOVNOGA SEKTORA GRAFIČKE TEHNOLOGIJE
I AUDIO-VIZUALNOG OBLIKOVANJA

PROTOKOL
DRŽAVNOG NATJECANJA UČENIKA I UČENICA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE U
OBRAZOVNOM SEKTORU GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I AUDIO-VIZUALNOG OBLIKOVANJA
U DISCIPLINAMA GRAFIČKA TEHNOLOGIJA I GRAFIČKI DIZAJN, WEB DIZAJN I MULTIMEDIJA
TE SMOTRI RADOVA UČENIKA IZ FOTOGRAFIJE

1.
Škola domadin osigurava sve potrebne uvjete za kvalitetno i nesmetano odvijanje natjecanja u
disciplinama GRAFIČKA TEHNOLOGIJA i GRAFIČKI DIZAJN, WEB DIZAJN I MULTIMEDIJA TE SMOTRI
RADOVA UČENIKA IZ FOTOGRAFIJE u opuštenoj radnoj atmosferi.

2.
Prije početka natjecanja, u za to predviđenom prostoru, potrebno je prirediti svečano otvorenje. Po
završetku svih disciplina natjecanja potrebno je upriličiti svečano zatvaranje s dodjelom prigodnih
medalja, priznanja, zahvalnica i pohvalnica sudionicima natjecanja.

3.
Na početku svečanog otvorenja/zatvaranja Državnog natjecanja uz vidljivo postavljenu državnu zastavu
potrebno je intonirati državnu himnu.

4.
Uz predsjednika Državnoga povjerenstva natjecanja, otvorenju trebaju nazočiti članovi Državnoga
povjerenstva, svi sudionici natjecanja, kao i predstavnici državne ili lokalne uprave i samouprave. Nakon
kratkih pozdravnih govora sam događaj može otvoriti predsjednik Državnoga povjerenstva za provedbu
natjecanja ili predstavnik državne ili lokalne uprave i samouprave.

5.
Pri otvorenju/zatvaranju natjecanja potrebno je osigurati kratak kulturno-umjetnički program. Škola
domadin, u suradnji s drugim (su)organizatorom i Državnim povjerenstvom, obvezatno obavještava
sredstva javnog priopdavanja o provođenju Državnog natjecanja i smotre što ga organizira u svojoj
sredini, a za Državno se natjecanje izrađuje glasilo natjecanja-bilten.
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6.
Sudionici otvorenja bi, u pravilu, trebali sudjelovati i u zatvaranju natjecanja. Zatvaranju moraju nazočiti
svi natjecatelji i njihovi mentori.

7.
Prije svečanog zatvaranja natjecanja potrebno je podijeliti sve pohvalnice, zahvalnice, priznanja i
medalje, a natjecanje zatvoriti uz kratak prigodni program.

8.
Kao što ga je i otvorio, tako natjecanje treba zatvoriti predsjednik Državnoga povjerenstva ili predstavnik
državne ili lokalne uprave i samouprave.
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