
 
 

  
 

U Bjelovaru, 16. siječnja 2023. 

 

Predmet: Natječaj za sudjelovanje u projektu „Let's go cycling“ 

 

Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar 

na temelju ugovora sklopljenog s Ministarstvom turizma i sporta raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za sudjelovanje učenika i nastavnika u projektu „Let's go cycling“ koji ima za cilj jačanje 
kompetencija učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijanje svijesti o 
mogućnostima razvoja karijere u turizmu. 

 

1. OPĆI DIO 

Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar dodijeljena su bespovratna sredstava za projekt 
„Let's go cycling“ na temelju provedenog Javnog poziva srednjim strukovnim i umjetničkim 
školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 
2022. 

 

1.1. O projektu 

U projektu pod nazivom  „Let's go cycling“ u partnerstvu su prijavile Ekonomska i birotehnička 
škola Bjelovar i Tehnička škola Bjelovar. Učenici Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar 
analizirati će i izraditi SWOT analizu i marketing plan „Informiranje i promidžba cikloturizma 
na području Bjelovarsko-bilogorske županije“, a učenici partner škole Tehničke škole Bjelovar 
će osmisliti i izraditi besplatnu mobilnu aplikaciju namijenjenu mladima i svim ostalima 
zainteresiranim za cikloturizam koja će kroz moderne tehnologije i pametne telefone poticati 
razvoj cikloturizma te promovirati turističke destinacije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. 

 
 

1.2. Prijava učenika 

Prijava će uključivati 14 učenika trećih razrednih odjeljenja smjer ekonomist. 

 

2. PRIJAVE NA NATJEČAJ 

2.1. Prijave i odabir učenika 

Učenici će se odabrati javljanjem na natječaj koji će biti objavljen na web stranici škole i MS 
Teamsima. Na natječaj se mogu prijaviti svi učenici koji u školskoj godini 2022./23. pohađaju 



treći  razred Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, smjer ekonomist. Ravnatelj će 
imenovati tročlano povjerenstvo koje je odgovorno za provedbu natječaja i za odabir učenika. 

Kandidati su prilikom javljanja na natječaj dužni dostaviti u tajništvo škole  najkasnije do 27. 
siječnja 2023. do 12:00 sati. 

● Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu sa vlastoručnim potpisom i potpisom 
roditelja/skrbnika – prijavni obrazac se nalazi u prilogu natječaja, a može se preuzeti i 
u tajništvu škole. 

 

Povjerenstvo će na osnovu propisanih kriterija odabrati kandidate. 

 

 U natječaju se boduju:  

1.  Vladanje u školskoj godini 2021./2022. (uzorno 3 boda, dobro 1 bod, učenik s lošim 
vladanjem ne može se natjecati); 2. Opći uspjeh u prethodnoj školskoj godini (2-5 bodova);  3. 
Ocjena iz poduzetništva na kraju prethodne školske godine (2-5 bodova); Maksimalan broj 
bodova je 13. Ukoliko kandidati imaju isti broj bodova odlučuje ravnatelj na osnovu razgovora 
s kandidatima. 

Povjerenstvo za odabir sudionika će utvrditi konačan popis učenika te ga objaviti na mrežnim 
stranicama škole i u MS Teamsima. 

 

2. Prijave i odabir nastavnika 

Povjerenstvo za izbor nastavnika sastoji se od ravnatelja i dvoje nastavnika/-ica strukovnih 
predmeta.  

Kandidati su prilikom javljanja na natječaj dužni dostaviti u tajništvo škole najkasnije do 27. 
siječnja 2023. do 12:00 sati. 

 

 Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu – prijavni obrazac se nalazi u prilogu 
natječaja, a može se preuzeti i u tajništvu škole. 

 

Nastavnici koji iskažu interes za sudjelovanje, sudjelovat će u provedbi projekta. Povjerenstvo 
za odabir sudionika utvrdit će konačan popis nastavnika koji će biti sudionici projekta. 


