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Zaklada MIOC Alumni 

 
                            

N A T J E Č A J 

za dodjelu  

N A J T J E C A T E LJ A 

 

Zaklada MIOC Alumni dodjeljuje posebnu novčanu potporu Najtjecatelj za školsku godinu 

2021./2022. u jednokratnom iznosu 5.000,00 kn. 

Kandidat mora zadovoljavati sljedeće uvjete: 
- hrvatski državljanin, 
- prebivalište u Republici Hrvatskoj, 
- redoviti učenik prirodoslovno-matematičkog programa XV. gimnazije u školskoj godini 

2021./2022. 
 

Kriteriji za dodjelu Najtjecatelja: 
 

1. Najtjecatelj se dodjeljuje učeniku koji u školskoj godini 2021./2022. ostvari pravo nastupa na 
najviše državnih natjecanja u znanju u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje iz sljedećih 
predmeta: 

- Hrvatski jezik 
- Engleski jezik 
- Njemački jezik 
- Francuski jezik 
- Latinski jezik 
- Likovna umjetnost 
- Logika 
- Filozofija 
- Povijest 
- Geografija 
- Matematika 
- Kemija 

- Kemija – samostalni istraživački rad 

- Fizika  
- Fizika - eksperimentalni rad 
- Biologija  
- Biologija – samostalni istraživački projekt 
- Informatika – osnove informatike  
- Informatika – primjena algoritama 
- Informatika - razvoj softvera 
- Debata 
- Astronomija 
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2. U slučaju izjednačenih kandidata prema kriteriju iz 1. točke, Najtjecatelj se dodjeljuje 

kandidatu s nižim prosjekom svih ocjena ostvarenih u školskoj godini 2021./2022. zaključno 
na dan 30. travnja 2022. 
 

3. Ako je više kandidata izjednačeno prema kriterijima i iz 1. i 2. točke, Najtjecatelj se dodjeljuje 
kandidatu s većim brojem ostvarenih prvih mjesta na državnim natjecanjima.  
 

4. Ako je više kandidata izjednačeno prema kriterijima i iz 1., 2. i 3. točke, Najtjecatelj se 
dodjeljuje kandidatu prema provedenoj dodatnoj motivacijskoj proceduri. 

 
Na natječaj kandidat prilaže: 

- kratko motivacijsko pismo, 
- popunjen elektronički obrazac prijave (prijava s računom skole.hr), 
- potpisana izjava zakonskog zastupnika kandidata. 

 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu prijavu te 

ispunjava kriterije iz natječaja. 

Stipendija se dodjeljuje za tekuću školsku godinu 2021./2022.  

Zaklada MIOC Alumni obrađuje osobne podatke kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s 

propisima o zaštiti osobnih podataka te Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka.  

Prijavom na natječaj kandidat daje suglasnost XV. gimnaziji da u svrhu sudjelovanja kandidata na 

natječaju uvidom u službene evidencije provjeri podatke iz prijave te o rezultatima provjere obavijesti 

Zakladu.  

Osobni podaci kandidata kojem bude dodijeljena Stipendija (ime i prezime, razredni odjel) bit će 

objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade i XV. gimnazije, u svrhu ostvarenja načela javnosti i 

transparentnosti djelovanja Zaklade. 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 22. svibnja 2022. 

Prijave se podnose putem elektroničkog obrasca koji je dostupan ovdje. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade i XV. gimnazije u roku od 15 dana od 

donošenja odluke o dodjeli. 

 

 

https://forms.office.com/r/ggcb0NMxed

