
 

 

 

PROGRAM ŽUPANIJSKOG NATJECANJA IZ BIOLOGIJE 
2023. 

 

PETAK, 10. ožujka 2023. 
 

11:00–11:30 Sastanak Prosudbenog povjerenstva (biblioteka, prizemlje lijevo) 

11:40–11:45 Ulazak učenika u učionice prema rasporedu učionica (prizemlje) 

 
učionica razredi 

hodnik desno 

učionica 3 7.r (svi) 

4.r (prezime B – J) 

učionica 4 8. r (svi) 

4.r (prezime K – Ž) 

hodnik lijevo 

učionica 7 1.r (prezime A – H) 

2. r (svi) 

učionica 8 1.r (prezime J – Z) 

3.r (svi) 

 

12:00–13:30 Pisanje zadaća 

13:30–14:00 Marenda za natjecatelje 

14:15 Izlaganje istraživačkih radova (učionica 7) 

 

14:00–17:00 Rad Prosudbenog povjerenstva na vrednovanju zadaća i izradi 

ljestvica privremenog poretka učenika (biblioteka) 
 

Rješenja zadaća bit će izložena ispred učionica 7 i 8 u prizemlju i objavljena na mrežnoj 

stranici škole domaćina. www.pshg.net  

 

oko 17:00 Objava privremenih ljestvica poretka 
 

17:00–17:30 Uvid u zadaće te razgovor učenika i mentora s Prosudbenim 

povjerenstvom (učionice 7 i 8) 
 

17:45  Objava korigiranih privremenih ljestvica poretka (oglasna ploča, hol u 

prizemlju i na mrežnoj stranici škole) 
 

Molim mentore i učenike za razumijevanje ukoliko se dogode kraća vremenska  odstupanja 

kod rada Prosudbenih povjerenstava. 

http://www.pshg.net/


 

 

 

Ukoliko učenik smatra da njegov rad nije korektno vrednovan, moguće je u roku pola sata od 

objave privremenih ljestvica poretka, podnijeti žalbu Županijskome povjerenstvu putem 

obrasca koji će dobiti od povjerenstva. 

 

Sukladno uputama Državnog povjerenstva, ljestvica poretka učenika na županijskoj 

razini u pojedinoj kategoriji je privremena sve do potvrde Državnoga povjerenstva. 

 

 

NAPOMENA: Učenici trebaju ponijeti identifikacijski dokument i kemijsku olovku plave boje 

bez mogućnosti brisanja. Zadaće moraju biti rješavane kemijskom olovkom plave boje. 

Uporaba obične olovke nije dopuštena niti u jednom dijelu zadaće. Nepridržavanje općih i 

posebnih pravila natjecanja iz biologije neće se tolerirati te će u takvim slučajevima učenici 

biti diskvalificirani. 

 

Mentorima i učenicima puno uspjeha na natjecanju! 
 

Dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt: 

ivana.josipovic.florijan@gmail.com 

0959050218 

Mrežna stranica škole: www.pshg.net  

 

U Rijeci, 7. ožujka 2023. 

 

Predsjednica županijskog povjerenstva 

Ivana Josipović Florijan, prof. 

 

mailto:ivana.josipovic.florijan@gmail.com
http://www.pshg.net/

