Pravilnik natjecanja
u znanju za učenike 1. – 4. razreda
“IZZI Kvizzi”

1. članak
Sadržaj pravilnika
Pravilnik natjecanja u znanju za učenike 1. – 4. razreda “IZZI Kvizzi” sadrži:
•
•

opis i cilj natjecanja
informacije o pravu sudjelovanja te razini i kategoriji natjecanja

•
•
•

informacije o upravljanju i organizaciji natjecanja
informacije o pripremi zadataka
informacije o provedbi natjecanja

•
•

informacije o dodjeli nagrada i priznanja
informacije o financiranju natjecanja.
2. članak
Opis i cilj natjecanja

IZZI Kvizzi je natjecanje u znanju za učenike 1. – 4. razreda osnovnih škola kojim se učenike
razredne nastave, njihove učitelje, ali i njihove roditelje potiče na korištenje digitalnih sadržaja
u učenju. Zadatci su osmišljeni tako da potiču logičko razmišljanje u interaktivnim sadržajima
svih predmeta.
Ciljevi su natjecanja:
-

popularizacija učenja uz digitalne sadržaje

-

lakše motiviranje učenika na učenje

-

jačanje zajedništva razreda i izgradnja timskoga duha

-

bolji uvid u osobno zalaganje i postignuća učenika

-

poboljšanje učenikove motivacije zbog novih oblika učenja

-

izgradnja samopoštovanja doprinosom učenika uspjehu cijeloga razreda

-

usporedba razine znanja između učenika u cijeloj Hrvatskoj.

Službena stranica je natjecanja izzi-kvizzi.hr.
3. članak
Upravljanje i organizacija natjecanja
Organizator natjecanja izdavačka je kuća Profil Klett d.o.o.
Organizacijski odbor čine radnici Profil Kletta koji su spremni pridonijeti kvalitetnoj i
pravodobnoj organizaciji svih elemenata natjecanja.
Zadatci Organizacijskoga odbora su:
•

priprema, prilagodba i uređivanje zadataka te unošenje zadataka u online okružje za

natjecanje;

•

priprema, definiranje i odabir zadataka za sve kategorije natjecatelja i krugove natjecanja;

•

organiziranje online okružja za natjecanje

•

objavljivanje obavijesti o početku natjecanja IZZI Kvizi;

•

slanje informacija potrebnih za sudjelovanje na natjecanju školama i učiteljima;

•

nadzor tijeka natjecanja;

•

sastavljanje ljestvice poretka natjecatelja prema postignutim rezultatima;

•

objavljivanje rezultata natjecanja u prvom, drugom i trećem krugu;

•

priprema diploma;

•

podjela nagrada;

•

organiziranje i arhiviranje dokumentacije natjecanja.

Redoslijed pojedinih zadataka Organizacijskog odmora nije zadan niti naveden kronološkim
redoslijedom. Pojedini zadaci će se ponavljati u različitim fazama natjecanja (primjerice: objava
rezultata).

4. članak
Razine i kategorije natjecanja

Natjecanje se odvija na digitalnoj platformi IZZI, u online okružju. Digitalni obrazovni sadržaji koji
se računaju za osvajanje bodova jesu: hrvatski jezik, matematika, priroda i društvo, glazbena
kultura, engleski jezik i njemački jezik.
Natjecanje se odvija u 4. kategorije:
-

1. razred osnovne škole
2. razred osnovne škole
3. razred osnovne škole
4. razred osnovne škole.

5. članak
Sudjelovanje u natjecanju
Sudjelovanje na natjecanju je dobrovoljno, anonimno i besplatno.
Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju svi učenici svih osnovnih škola koji su obuhvaćeni
jednom od kategorija iz prethodnog članka i koji su registrirani na IZZI digitalnu platformu.
Učenici se natječu na razini razreda. Uvjet sudjelovanja na natjecanju je kreiranje virtualnog
razreda na IZZI digitalnoj platformi kojemu su pridruženi učenici isključivo tog razreda. Učiteljica
ili učitelj kreiraju virtualni razred. Natjecati se može s već postojećim virtualnim razredom koji
je kreiran na IZZI platformi ili s virtualnim razredom koji će se kreirati radi sudjelovanja u
natjecanju.
Svi učenici koji žele sudjelovati u natjecanju moraju biti pridruženi svom virtualnom razredu i
uvijek prilikom rješavanja zadataka biti prijavljeni na IZZI digitalnu platformu kako bi im se
uračunali bodovi.
U virtualnom razredu ne može biti više učenika nego što ih je u stvarnome razredu.
Organizacijski odbor kontrolirat će broj učenika u virtualnom razredu te će donijeti odluku o
diskvalifikacij tog virtualnog razreda ako broj učenika bude veći od stvarnoga broja.

Pravo na sudjelovanje nemaju razredi koji rješavaju digitalne obrazovne sadržaje koji nisu
namijenjeni njihovu uzrastu. Ako se pojave na IZZI Kvizzi top-ljestvici u kategoriji kojoj ne
pripadaju, automatski će biti diskvalificirani odlukom Organizacijskog odbora.
Ako postoje teškoće s registracijom i prijavom na IZZI digitalnu platformu ili otvaranjem razreda
i pridruživanjem, natjecatelji se mogu obratiti na e-poštu korisničke podrške podrska@profilklett.hr ili na besplatni broj telefona 0800 913 090.

6. članak
Provođenje natjecanja
IZZI Kvizzi natjecanje počinje 4. travnja 2022. (ponedjeljak) i traje do 29. travnja 2022. (petak). Od
početka natjecanja svi učenici iz razreda na IZZI digitalnoj platformi mogu osvajati bodove na
postojećim digitalnim obrazovnim sadržajima koji su namijenjeni njihovu uzrastu. Natjecanje se
provodi u dva kruga.
Bodovi koji se skupe tijekom natjecanja ne utječu na bodove koji se neovisno o ovom natjecanju
skupljaju na listi razreda.
Pretkvalifikacije
U prvom krugu natjecanja sudjeluju svi razredi prijavljeni u IZZI digitalnoj platformi rješavanjem
zadataka iz predmeta navedenih u članku 4., stavku 1. ovog Pravilnika , bez obzira na to
namjeravaju li nastaviti natjecanje u drugom krugu u slučaju da se za to ostvare uvjeti. Prvi krug
natjecanja traje od 4. travnja 2022. do 14. travnja 2022.
Prilikom rješavanja zadataka boduju se točno riješeni zadaci i to na način da svaki točno riješeni
zadatak donosi 1 XP bod, a svaki netočno riješeni zadatak oduzima 0,5 XP bodova.
Dopušteno je rješavati i zadatke koji su u trenutku početka ovog natjecanja već riješeni, te je
dopušteno bilo koji zadatak riješiti više puta u kojem slučaju će svako ponovno rješavanje zadatka
biti dodatno bodovano. Ovisno o točnosti riješenog zadatka, ponovno riješeni zadatak može biti
bodovan pozitivno ili negativno.
Bodovi se zbrajaju na posebnoj IZZI Kvizzi top-ljestvici i to počevši od početka natjecanja, odnosno
od 4. travnja 2022.

Svaki dan u ponoć će se ažurirati bodovna lista, odnosno IZZI Kvizzi top-ljestvica na kojoj će biti
prikazano 100 razreda s najvišim brojem bodova u svakoj kategoriji. Uvid u navedenu top-ljestvicu
imaju svi sudionici natjecanja.
Prvi krug natjecanja završava 14. travnja 2022., a konačni rezultati će se objaviti 15. travnja 2022.
U sljedeći krug natjecanja prolazi onaj razred u županiji koji su osvojili najviše bodova iz svake
pojedinačne kategorije.
O prolasku razreda u sljedeći krug natjecanja učitelji i učiteljice tog razreda će biti obavješteni
putem e-pošte i društvenih mreža Profil Kletta. Uz obavijest o prolasku razreda u sljedeći krug
natjecanja dostavit će se i kod kojim se otvara posebna publikacija IZZI Kvizzi.
Bodovi osvojeni u prvom krugu natjecanja ne prenose se u drugi i treći krug natjecanja.

Finalni krug natjecanja
Drugi krug natjecanja odvija se tijekom 4 dana, od 26. travnja 2022. do 29. travnja 2022. prema
sljedećem rasporedu:
1. razred – 26. travnja 2022. (utorak)
2. razred – 27. travnja 2022. (srijeda)
3. razred – 28. travnja 2022. (četvrtak)
4. razred – 29. travnja 2022. (petak)
U drugom krugu natjecanja razred sudjeluje na način da učenici razreda odgovaraju na pitanja iz
posebne publikacija IZZI Kvizzi. Svaki pojedini razred predstavljaju tri učenika, prema dogovoru
razrednog odjeljenja.
Razred zadatke rješava u vremenu od najviše 45 minuta i svaki zadatak se može rješavati samo
jednom. Točno vrijeme održavanja posljednjeg kruga određuje se u dogovoru učitelja razreda i
terenskog predstavnika Profil Kletta.
Prilikom rješavanja zadataka boduju se točno riješeni zadaci i to na način da svaki točno riješeni
zadatak donosi od 0,5 do 1,5 XP bodova, ovisno o težini zadatka. Svaki netočan odgovor oduzima
bodove u rasponu od 0,25 do 0,75 bodova, ovisno o težini zadatka.
U slučaju da više razreda ima jednak broj bodova, prednost će imati onaj razred koji je isti broj
bodova ostvario u kraćem vremenu.

7. članak
Objava rezultata
Rezultati će biti objavljeni dan nakon dovršetka završnoga kruga natjecanja za svaku kategoriju,
izuzev kategorije 4. razreda koji će biti objavljeni isti dan. Raspored objave rezultata:
1. razred – 27. travnja 2022. (srijeda)
2. razred – 28. travnja 2022. (četvrtak)
3. razred – 29. travnja 2022. (petak)
4. razred – 29. travnja 2022. (petak)
Škole na mrežnim stranicama i društvenim mrežama mogu objaviti rezultate isključivo za učenike
svoje škole za koje dobiju odgovarajuću suglasnost roditelja. Pri objavi rezultata svih krugova
natjecanja organizator neće navoditi učenikovo ime i prezime niti ime učitelja/učiteljice
mentora/mentorice.
8. članak
Diplome
Razredi koji u su svakoj od kategorija osvojili prvo, drugo i treće mjesto za svoj uspjeh će dobiti
posebne diplome. Diplomu će dobiti svaki učenik razreda.
Razred koji je u pojedinoj kategoriji osvojio prvo mjesto osim diplome iz prethodnog stavka će
dobiti i posebnu statuu.
Diplome i statue osigurava Organizator natjecanja.

Nagrade
Nagrade za ostvarena postignuća na natjecanju su podijeljene u dvije kategorije:
- nagrade za županijske pobjednike
- nagrade za prvo mjesto.

Svaki učenik razreda koji među županijskim pobjednicima u svojoj kategoriji dobit će prigodne
bedževe.

Razredi koji su ostvarili najviše bodova i osvojili prvo mjesto u svojoj kategoriji kao nagradu će
dobiti pametnu ploču za svoj razred, a svaki učenik će dobiti PID kutiju za svoj uzrast.

Dodjela diploma i nagrada
Nakon prvog kruga natjecanja i objave rezultata prvog kruga natjecanja terenski predstavnici Profil
Kletta će dodijeliti nagrade za županijske pobjednike u svakoj kategoriji.
Proglašenje razreda koji je osvojio naviše bodova i prvo mjesto u svojoj kategoriji objavit će se
prema navedeno rasporedu iz čl. 7., pismeno i usmeno. Uručenje nagrada, diploma i statua će
nakon proglašenja izvršiti Organizacijski odbor i terenski predstavnici Profil Kletta.
9. članak
Financiranje natjecanja
Prijava i sudjelovanje na natjecanju su besplatni. Izvori sredstava za realizaciju natjecanja
financijska su sredstva izdavačke kuće Profil Klett.
U Zagrebu, 1. ožujka 2022.

Maro Alavanja
Predsjednik organizacijskog odbora

