
                    
                                    

Zagreb, 9. siječnja  2015. 

                                                                                                             GOSPODARSKA ŠKOLA ČAKOVEC 

                                                                                                                    DRŽAVNO POVJRENSTVO     

                                                                                                                                                              

                                                                                        - sudionicima državnog natjecanja „Dani odjeće 2015.“   

            - sudionicima državnog natjecanja Kožne galanterije   

            -  sudionicima „Smotre obuće i kožne galanterije“ 

 

18. Državano natjecanje „Dani odjeće 2015.“ 

8. Državno natjecanje kožne galanterije 

9. Smotra obuće i kožne galanterije 

 

Poštovani/poštovane! 

Počinjemo s pripremama za školsko natjecanje i smotru Dane odjeće te obuće i kožne galanterije  2015. pa 

Vam dostavljamo  upute za provedbu  školskog  natjecanja. provođenje školskog natjecanja i osnovne obavijesti 

o državnom natjecanju. 

 

 

1. UPUTE ZA PROVEDBU ŠKOLSKOG NATJECANJA 

VREMENIK ŠKOLSKOG NATJECANJA 

ŠKOLSKO NATJECANJE za discipline natjecanja: 

KOŽNI GALANTERIST: 27. i 28. siječnja 2015. 

DANE ODJEĆE 2015.:  29.- 30. siječnja 2015. 

MJESTO: ŠKOLA (ŠKOLSKO POVJERENSTVO) 

 Školsko natjecanje provodi školsko povjerenstvo od tri člana koje imenuje ravnatelj škole (predsjednik 

povjerenstva: ravnatelj i članovi koji su nastavnici struke). Ravnatelj se brine o regularnosti provođenja školskog 

natjecanja i jamči njegovu vjerodostojnost. Školska  pitanja izrađuje Državno povjerenstvo. Natjecanje se 

provodi putem VETIS  sustava Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). 

Rezultati školskog natjecanja su ujedno i prijava za Državna natjecanje. 

Discipline natjecanja „Dana odjeće 2015“ su: krojač, odjevni tehničar, dizajn odjeće, modna kolekcija  krojača 

i  kolekcija modnog dizajna.Škola koje su se pretprijavili Školi domaćin za sudjelovanje na državnom natjecanju  

i  izvrši prijavu  učenika i mentora u VETIS sustavu ASOO ostvaruju pravo sudjelovanja na školskom natjecanju 

u disciplinama natjecanja Obrazovnog sektora tekstil i koža. 

               

PRIJAVE UČENIKA I MENTORA ZA ŠKOLSKO NATJECANJE  

U VETIS  ASOO:                    12. - 21. siječnja 2015. 

 



                    
1.) POČETAK  I  KRAJ ŠKOLSKOG NATJECANJA ZA KOŽNE GALANTERISTE     

               od 27.  siječnja 2015.  u 9.00 sati  do 28. siječnja 2015. do 17.00 sat 

2.) POČETAK  I  KRAJ ŠKOLSKOG NATJECANJA ZA DISCIPLINE NATJECANJA 

„DANA ODJEĆE 2015.“   

od 29.  siječnja 2015.  u 9.00 sati  do 30. siječnja 2015. do 17.00 sati 

 

2. PROVOĐENJE ŠKOLSKOG NATJECANJA 

Školsko natjecanje se priprema i provodi na razini škole u  organizaciji školskog povjerenstva. 

Školsko povjerenstvo imenuje ravnatelj škole odlukom za pripremanje natjecanja na razini škole na 

godinu dana. Sastoji se od ravnatelja i dva nastavnika struke. 

Škole koje se natječu od 12. do 21 siječnja 2015. prijavljuju učenike/ce u VETIS  sustava Agencije za 

strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

Zadatak i kriterije za prosudbu školskog natjecanja donosi Državno povjerenstvo. Školsko 

natjecanje u disciplini KROJAČ će se provesti prema uputama Državnog povjerenstva koje će biti, 

najkasnije, objavljene pet dana prije natjecanja na web stranici  škole domaćin: Gospodarske škole 

Čakovec. 

Na dan održavanja školskog natjecanja škola iz VETIS sustava preuzima ispitna pitanja u 9.00 sati i 

unosi rezultate natjecanja drugi dan do 17.00 sati.  

Školska natjecanja su u nadležnosti Školskog povjerenstva. 

  

                 Državno povjerenstvo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
3. OSNOVNE INFORMACIJE O DRŽAVNOM NATJECANJU 

Državno natjecanje provodi Državno povjerenstvo imenovano od Agencije za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih (ASOO). Natjecanje se provodi putem VETIS  sustava ASOO. 

Škola domaćin:  Gospodarska škola, Čakovec  kontinuirano informira  škole sudionice o dinamici priprema za 

provedbu školskog i  državnog  natjecanja te smotru putem elektroničke pošte i web stranice. Na web stranici 

objavljuje sve odluke i novine u tijeku priprema školskog i državnog natjecanja, a školama će dati mogućnost 

postavljanja pitanja o poteškoćama ili nejasnoćama u organizaciji i provedbi natjecanja.  

Državno povjerenstvo:  priprema , provodi, prati i evaluira te daje stručne preporuke za rad mentora, školsog 

povjerenstva i  razvoj natjecanja.  

Cilj natjecanja je promovirati najbolje učenike i sektor na najkvalitetniji i najbolji način.   

VREMENIK 

 

Kontakt za informacije: Gospodarska škola, Čakovec, V. Nazora 38 

1. Ružica Kolar, tajnica 

e-mail: gospodarska-skola-cakovec@ck.t-com.hr 

tel: 040 395 302 

fax: 040 395 302 

2. Ana-Marija Bogdanović, mag. ing., nastavnica tekstilnih strukovnih predmeta 

e-mail: anamarijabogdanovic@gmail.com  

tel: 099 3395 302 

3. Marija Damiš, bacc. ing., nastavnica obućarskih strukovnih predmeta 

e-mail: marijadamis@gmail.com  

tel: 091 951 4589 

 

DISCIPLINE 

 

PRIJAVE U 

VETIS 

ŠKOLSKO 

NATJECANJE 

DRŽAVNO  

NATJECANJE 

 

ŠKOLA  

DOMAĆIN 

Kožni galanterist 
 

 

 

 

 12.-21.01. 

2015. 

 

 

28. i  29.01 2015. 

 

16.-18. 04. 

2015. 

 

 

1. Krojač 

2. Odjevni tehničar 

3. Dizajn odjeće 

4. Modna kolekcija  

    krojača 

5.  Kolekcija modnog 

     dizajna 

29. i 30.01 2015. 

 

 

 

GOSPODARSKA  

ŠKOLA 

ČAKOVEC 

 

Ravnatelj: Renato 

Vinko, mag. ing. 

 

Smotra obuće i kožne 

galanterije 

nakon 

školskog 

natjecanja 

- 
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