Privitak br. 1

PREGLED POSTUPANJA U DOSADAŠNJOJ NATJECATELJSKOJ PRAKSI
Umjesto da potiče darovitost hrvatskih učenika Ravnatelj AZOO gosp. Filipovid čini suprotno! U dogovoru s
nekolicinom dužnosnika MZOŠ-a, ravnatelj AZOO gosp. Filipovid ustvari potire hrvatsku darovitost. Više od pola
godine obmanama i smicalicama uskraduje se dodjela zasluženog Oskara znanja Dominiku Fistridu, darovitom
programeru, sada ved učeniku 5.r, te se neistinito informira Ured Predsjednice Vlade RH! Unatoč ustavnoj obvezi
kojom država mora zaštiti djecu i mladež, kao i pokušajima da se ono spriječi iz Ureda Predsjednice Vlade RH, ovo
nevjerojatno ignoriranje dječjih prava još uvijek traje. Nitko u MZOŠ ne nadzire rad Agencije i tako da su nekoliko
puta uzastopno pristizali odgovori upravo od onih subjekata na čije su se protupropisne i neetične postupke
opetovano žalili i udruga Božo Težak i majka Fistrid. Iako su odredbe propozicija natjecanja u dijelu koji se odnosi na
poredak nakon natjecanja i priznanja ved desetak godina suštinski iste, i unatoč pozitivnoj praksi i korektnom
postupanju u sličnim slučajevima, Dominiku Fistridu je uskradeno pravo da bude proglašen državnim pobjednikom i
dobije Oskara znanja.

Evo pregleda postupanja u dosadašnjoj natjecateljskoj praksi:
1.
Godine 2001. (Novi Vinodolski) učenik 4.r Anton Grbin natjecao se u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 6.
razreda (uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po razredima, osvojio je prvo mjesto
među učenicima četvrtih razreda. Te godine on je bio jedini četvrtaš kojem je pošlo za rukom izboriti se za državno
natjecanje, a od petih razreda na državno natjecanje nije se uspio plasirati ni jedan učenik.
2.
Godine 2002. (Umag) učenik 5.r Anton Grbin natjecao se u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 6. razreda
(uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po razredima, osvojio je prvo mjesto
među učenicima petih razreda. Te godine nije bilo posebno darovitih četvrtaša, a on je bio jedini petaš kojem je
pošlo za rukom izboriti se za državno natjecanje.
3.
Godine 2003. (Cres) učenik 4.r Ivica Kičid natjecao se u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 6. razreda
(uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po razredima, osvojio je prvo mjesto
među učenicima četvrtih razreda. Te godine on je bio jedini četvrtaš kojem je pošlo za rukom izboriti se za državno
natjecanje, a od petih razreda na državno natjecanje se u programskom jeziku Logo uspio plasirati samo jedan
učenik, Ivan Borko iz Vrbovca i naravno, pobijediti.
4.
Godine 2004. (Varaždin) učenik 3.r Matija Marid natjecao se u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 6. razreda
(uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po razredima, osvojio je prvo mjesto
među učenicima tredih razreda. Te godine on je bio jedini tredaš kojem je pošlo za rukom izboriti se za državno
natjecanje, a od četvrtih razreda na državno natjecanje nije se uspio plasirati ni jedan učenik.
5.
Godine 2005. (Vrsar) učenik 4.r Marin Tomid natjecao se u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 6. razreda
(uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po razredima, osvojio je prvo mjesto
među učenicima četvrtih razreda. Te godine on je bio jedini četvrtaš kojem je pošlo za rukom izboriti se za državno
natjecanje, a od petih razreda na državno natjecanje se u programskom jeziku BASIC/Pascal uspjela su se plasirati
samo dva učenika, i naravno, osvojiti prvo i drugo mjesto.
6.
Godine 2006. (Crikvenica) na državno natjecanje nije se uspio plasirati niti jedan učenik četvrtih ili tredih razreda.
7.
Godine 2007. (Zagreb) učenik 5.r Mihael Peklar natjecao se u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 6. razreda
(uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po razredima, osvojio je prvo mjesto
među učenicima petih razreda. Te godine nije bilo posebno darovitih četvrtaša, a on je bio jedini petaš kojem je
pošlo za rukom izboriti se za državno natjecanje.

8.
Godine 2008. (Primošten) na državno natjecanje nije se uspio plasirati niti jedan učenik četvrtih ili tredih razreda.
9.
Godine 2009. (Dubrovnik) učenici 4.r Karlo Grozdanid, Hrvoje Ricijaš i Vedran Kurdija natjecali su se u kategoriji
Logo u dobnoj skupini do 6. razreda (uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavali zadatke namijenjene za tu
dobnu skupinu. U skladu s Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po
razredima, Karlo Grozdanid je osvojio prvo mjesto među učenicima četvrtih razreda, dok su drugo i trede mjesto
među učenicima četvrtih razreda podijelila preostala dvojica. Te godine oni su bili trojica posebno darovitih četvrtaša
kojima je pošlo za rukom izboriti se za državno natjecanje sa starijim kolegama petašima i šestašima. Zanimljivo je da
su se od petih razreda na državno natjecanje u programskom jeziku Logo uspjela plasirati samo dva učenika, Petar
Orlid i Dominik Čubelid i naravno, podijeliti prvo i drugo mjesto.
Te iste godine (Dubrovnik) učenik 4.r Vedran Kurdija natjecao se u kategoriji BASIC/Pascal/C++ u dobnoj skupini do
6. razreda (uključujudi i šesti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se rang lista (ljestvica poretka) izrađuje po razredima, osvojio je prvo mjesto
među učenicima četvrtih razreda. Te godine on je bio jedini četvrtaš kojem je pošlo za rukom izboriti se za državno
natjecanje u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 6. razreda (uključujudi i šesti razred).
I jedan i drugi, i Karlo Grozdanid i Vedran Kurdija proglašeni su te 2009. godine državnim pobjednicima među
učenicima četvrtih razreda i dobili zasluženog Oskara znanja.
10.

Godine 2011. (Rabac) učenik 4.r Dominik Fistrid natjecao se u kategoriji ALGORITMI - Logo u dobnoj skupini do 5.
razreda (uključujudi i peti razred) i sukladno tome rješavao zadatke namijenjene za tu dobnu skupinu. U skladu s
Propozicijama u kojima je utvrđeno da se ljestvica poretka (rang lista) za natjecanja iz programiranja izrađuje po
razredima, osvojio je prvo mjesto među učenicima četvrtih razreda. Te godine on je bio jedini četvrtaš koji se uspio
izboriti za državno natjecanje u kategoriji BASIC/Pascal u dobnoj skupini do 5. razreda (uključujudi i 5. razred).
Pogreškom stručnog povjerenstva na čelu s V. Petričevidem, a zatim protupropisnim djelovanjem Državnog
povjerenstva u cjelini, Dominik Fistrid je proglašen tredim među učenicima petih razreda. Pogrešku je odbio ispraviti
ravnatelj AZOO Vinko Filipovid, a potom i MZOŠ, čime je učeniku je uskraden status državnog pobjednika te pravo na
priznanje i nagradu za postignuti rezultat. Prošlo je sedam mjeseci a Dominik Fistrid još uvijek nije dobio Oskara
znanja.

Ovi primjeri govore sve i ne daju za pravo čekati na nove uratke ni iz AZOO, a niti iz MZOŠ.
Jer vremena je malo. Na potezu je sada samo Predsjednica Vlade RH, gospođa Jadranka Kosor.
Ako pogreške može ispravljati Međunarodni olimpijski komitet, zašto to ne bi morali učiniti i AZOO
odnosno MZOŠ?!
OTVORENI PREDMETI NE SMIJU BEZ RJEŠAVANJA I ODGOVORA GODINAMA STAJATI U LADICAMA
DRŽAVNOG POVJERENSTVA I AZOO.

SVE POGREŠKE MORAJU SE ISPRAVITI.

