
Upute za korištenje sustava za 
natjecanja - Županijsko povjerenstvo
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1. Pristup sustavu za natjecanja
Sustavu za natjecanje možete pristupiti klikom na ikonu kontrolne ploče u gornjem lijevom uglu stranice.

Unutar izbornika kontrolne ploče nalazi se stavka – Sustav za natjecanja. Klikom se otvara padajući izbornik u 
kojem je moguće odabrati razinu natjecanja. Potrebno je odabrati školsko natjecanje.

Pristup sustavu imaju svi članovi županijskog povjerenstva. Međutim, rad u sustavu (unos i promjena rezultata 
učenika, preuzimanje zadataka i rješenja) dozvoljen je samo odgovornim osobama iz Županijskog povjeren-
stva.

NAPOMENA: Ostali članovi povjerenstva mogu samo pregledavati rezultate učenika.

2. Pregled rezultata učenika

Sustav za natjecanja iz-
gleda kao na slici.

Odmah ispod izbornika 
se nalaze tri filtra. U pr-
vome možete odabrati 
kategoriju natjecanja, 
drugi nudi odabir škole, a 
treći nudi opciju sortiran-
ja liste učenika (po im-
enu i prezimenu, kao i po 
ostvarenom rezultatu)
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Ispod filtra za pregled možete vidjeti os-
novne informacije o natjecanju , te status 
natjecanja.

3. Zadaci odgovornih osoba Županijskih povjerenstava
Natjecanje ima četiri različite faze:

1. Natjecanje još počelo
2. Natjecanje ubrzo počinje
3. Natjecanje je u tijeku
4. Natjecanje je završeno
5. Natjecanje je završeno - odabir pozvanih

.4. Faza – „Natjecanje je završeno“
U ovoj fazi Školska povjerenstva unose rezultate. Taj dio traje do kraja dana u kojem se školsko natjecanje 
odvija. U ovome dijelu odgovorna osoba Županijskog povjerenstva nema posebnih zadataka, osim u slučaju 
da ih Školsko povjerenstvo kontaktira vezano za unos rezultata.

3.5. Faza – „Natjecanje je završeno - odabir pozvanih“
Glavni zadatak odgovornih osoba Županijskog povjerenstva za vrijeme ove faze je odabir učenika koji su poz-
vani na županijsku razinu natjecanja. Ovaj dio će biti aktivan već dan nakon natjecanja.

Klikom na kućicu odabirete učenika kao pozvanog na županijsku razinu natjecanja. Da li je učenik označen 
kao pozvan možete vidjeti po znaku unutar kućice i po tome što je ime učenika u listi označeno zelenom 
bojom.


