RAZPIS ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ LOGIKE ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020
Spoštovani,
Razpisujemo šolsko tekmovanje iz logike, ki bo potekalo v četrtek, 26. septembra 2019, šesto
in sedmo šolsko uro za učence od 6. do 9. razreda ter predvidoma nekoliko prej za učence od 1.
do 5. razreda. Učenci od 7. do 9. razreda se lahko v primeru dobrega rezultata uvrstijo na
državno prvenstvo, ki bo v soboto, 19. oktobra 2019, na OŠ dr. Antona Debeljaka v Loškem
Potoku.
Tekmovanje organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.
Razpis tekmovanja je na naslednji spletni povezavi: https://www.zotks.si/logika/razpis .
Šolsko tekmovanje vodi tekmovalna komisija v sestavi Tomaž Cokan, Melita Berlan in Helena
Janež. Tekmovalce v sistem “Zotkis” lahko prijavijo vsi učitelji, ki imajo vstopno geslo, to so vsi
člani tekmovalne komisije in še nekateri drugi učitelji. Tekmovalec, ki ni pravočasno in
pravilno vnešen v sistem “Zotkis”, se šolskega tekmovanja ne more udeležiti.
Pomembno: tekmovalci, ki bodo sodelovali na tekmovanju, do 13.30 ne bodo smeli
zapustiti tekmovalnega prostora (ne velja za tiste razrede, ki bodo s tekmovanjem pričeli prej),
saj tekmovanje po vsej Sloveniji poteka hkrati in z enakimi nalogami (v predpisanem
času),strogo pa je prepovedana tudi uporaba vseh elektronskih naprav, še posebej
telefonov.
Pravilnik tekmovanja je dostopen na spletni povezavi: https://www.zotks.si/logika/pravila .
Naloge za vajo so dostopne na naslednji spletni povezavi: https://www.zotks.si/naloge/logika/OS .
Prijavnice za tekmovanje bodo učenci lahko prejeli v pisni obliki na papirju pri svojem učitelju
matematike (6.-9. razred) ali razredniku (1.-5. razred) ter pri Tomažu Cokanu (6.-9. razred) ali
Meliti Berlan (1.-5. razred). Prijavnico si lahko tudi sami natisnete (priložena je ob koncu
razpisa).Vsa pojasnila v zvezi s tekmovanjem dobite priTomažu Cokanu (6.-9. razred) ali
Meliti Berlan (1.-5. razred).
Prijave bomo začeli sprejemati v začetku septembra in zaključili v ponedeljek, 23. 9. 2019,
zjutraj. Zainteresirani za tekmovanje se morate seveda prijaviti toliko pred koncem prijav, da
prejmete, izpolnite in pravočasno vrnete prijavni obrazec.
Prijavni postopek poteka na naslednji način:
1.) kandidat za tekmovanje se priglasi pri svojem učitelju ali članu tekmovalne komisije, ki mu
izroči
prijavni
obrazec,
ali
pa
si
prijavni
obrazec
natisnete
sami;
2.) prijavni obrazec podpiše tekmovalec in eden izmed staršev ter ga vrne učitelju ali članu
tekmovalne komisije (prijavnico lahko tudi izpolnite in pošljete po e-Asistentu vodji TK T.
Cokanu) v roke, prijavnic ne odlagajte v odsotnosti pooblaščenega učitelja, saj tekmovalna
komisija za izgubljeno prijavnico v tem primeru ne odgovarja;
3.) Učitelj ali član tekmovalne komisije, ki je obrazec sprejel, vnese tekmovalca v sistem “Zotkis”

ali pa obrazec posreduje v roke članu tekmovalne komisije, najkasneje do petka, 20. 9. 2019, le
izjemoma še v ponedeljek, 23. 9. 2019, zjutraj;
4.) v ponedeljek, 23. 9. 2019, bo na podlagi zbranih prijavnic na ustreznem mestu znotraj šolske
stavbe objavljen seznam vseh prijavljenih tekmovalcev; od prijavljenih tekmovalcev se
pričakuje, da sami preverijo, ali so na seznamu. Tekmovalna komisija ne odgovarja za
primere, ko tekmovalec zaradi nepravilne prijave ne bi smel sodelovati na tekmovanju!
5.) najkasneje v torek, 24. 9. 2019, zjutraj, so možne morebitne upravičene reklamacije;
6.) po dokončnem oblikovanju seznama tekmovalcev naknadne prijave niso več mogoče,
prav tako pa pričakujemo, da ne bo več odpovedi prijavljenih tekmovalcev, razen v primeru
višje sile.
Za tretjo triado:
V tekmovalnih kategorijah, kjer je mogoča uvrstitev na državno tekmovanje, pričakujemo, da se
uvrščeni tekmovalci s šolskega tekmovanja zavežejo, da se bodo državnega tekmovanja
zagotovo udeležili ali da pravočasno sporočijo (po možnosti že pred šolskim tekmovanjem ali
pa vsaj takoj po njem), da se državnega tekmovanja ne morejo udeležiti.
V torek popoldne, v sredo in v četrtek prijavnega seznama ne moremo več spreminjati
(glej razpis tekmovanja na spletni strani ZOTKS).
Tekmovanje bo štelo tudi za morebitne nagrade ob koncu šolskega leta (priloge Vzgojnega
načrta šole), upoštevana pa bo tudi morebitna neopravičena odsotnost prijavljenega tekmovalca
(Vzgojni načrt šole).
V šoli bo v okviru RaP (razširjenega programa) možna tudi priprava na tekmovanja. Zaželeno
je, da se tekmovalci the priprav tudi udeležijo, še posebej tisti, ki tekmovanja iz logike še ne
poznajo. Sodelovanje na tekmovanju je prostovoljno in za sodelovanje niso postavljeni posebni
pogoji, vendar pa neresne prijave niso zaželene.
V želji, da bodo vaši otroci uspešno sodelovali na naših tekmovanjih, vas lepo pozdravljamo.

V Kočevju, 27. 8. 2019

Šolska tekmovalna komisija

PRIJAVA IN SOGLASJE – LOGIKA 2019
Spodaj podpisani(-a) _____________________________ (ime in priimek starša ali zastopnika),
oče/mati/zastopnik učenca(-ke) _____________________________ (ime in priimek učenca/-ke)
___ . razreda OŠ Ob Rinži, Kočevje, soglašam:
-

da moj otrok sodeluje na šolskem tekmovanju iz logike in lingvistike, ki bo v četrtek, 26. 9. 2019;
da se strinjam s pravilnikom tekmovanja in razpisom;
da se strinjam z objavo rezultatov tekmovanja, ki izjemoma lahko vsebuje tudi osebne podatke
otroka (načeloma javno objavljamo le imena učencev, ki osvojijo priznanja);
v primeru uspeha z objavo prispevka v lokalnih ali drugih medijih ter na spletni strani šole, ki
lahko vsebuje tudi morebitno fotografijo;

(samo za 3. triado)
-

da se bo otrok v primeru uspeha na šolskem tekmovanju udeležil tudi državnega tekmovanja (v
soboto, 19. oktobra 2019, v Loškem Potoku), razen v primeru višje sile;
da bom v primeru, ko sodelovanje na državnem tekmovanju ne bo možno, pravočasno obvestil
vodjo šolske tekmovalne komisije (pred prijavo otroka na državno tekmovanje);
z objavo rezultatov državnega tekmovanja na spletni strani ZOTKS in na spletni strani šole ter z
objavo morebitnega prispevka v lokalnih ali drugih medijih;

V Kočevju, ___. 9. 2019
Podpis učenca(-ke):

Podpis staršev:

