
NATJECANJE UČENIKA/CA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE 
IZ OBRAZOVNOGA  SEKTORA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 

                                                
 
DISCIPLINA:  
DENTALNI TEHNIČAR/KA 
 
 
ORGANIZATOR: 
Natjecanje učenika/ca organiziraju i provode Ministarstvo znanosti i obrazovanja,  
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Državno povjerenstvo i  
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar.   
 
 

Sjedište i adresa Državnog povjerenstva: 
 

Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar 
23 000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24/G 

Predsjednik Državnog povjerenstva: Josip Brusić, dr. med. dent.  
Tel.: 023/213-750 

E - mail: ante-kuzmanic@medskolazd.hr 
                                                   josip.brusic@gmail.com 

 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 

10 000 Zagreb, Amruševa 4 
Tajnik Državnoga povjerenstva: Dalibor Sumpor, prof. 

Tel.:01/ 61 26 712, Fax.: 01/ 62 74 606 
E - mail: dalibor.sumpor@asoo.hr 

 
 
 
PODRUČJA, RAZINE I SUDIONICI NATJECANJA 
 
PODRUČJE NATJECANJA: 
 
Natjecanje u zanimanju/kvalifikaciji Dentalni tehničar/ka.   
 
 
RAZINE NATJECANJA: 
 
Školska razina. 
Državna razina. 
 



SUDIONICI NATJECANJA: 
 
Sudionici natjecanja su učenici/ce 4. razreda srednjih škola Republike Hrvatske koje 
obrazuju učenike/ce za zanimanje/kvalifikaciju Dentalni tehničar/ka.  
 
 
VREMENIK NATJECANJA: 
 
Školska razina: 2. veljače 2018.  

• prijave za natjecanje putem VETIS- ova sustava, do 26. siječnja 2018. 
 
Državna razina: 23.- 25. travnja 2018. 
 
 
ZADAĆE NATJECANJA: 

− Promicanje zdravstvene struke.  
− Poticati spoznaje o vrijednosti stečenoga znanja, vještina i sposobnosti u 

obrazovnom  sektoru Zdravstva i socijalne skrbi te njihove primjene u daljnjoj 
naobrazbi.  

− Unapređivanje i iskazivanje kreativnosti učenika i nastavnika. 
− Afirmacija darovitih učenika. 
− Razmjena iskustava, stjecanje novih spoznaja i stručno  usavršavanje 

nastavnika. 
− Uspostavljanje partnerskih odnosa sa zdravstvenim ustanovama i visokim 

obrazovanjem. 
 
 
 
 
Operativni plan i program natjecanja te kriterije za prijavu i sudjelovanje 
učenika/ca na natjecanju  donosi Državno povjerenstvo, sukladno Uputama za 

provedbu smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike 

Hrvatske u strukovnim disciplinama u 2018. godini.  
 
Sve relevantne informacije vezane uz propozicije natjecanja u ovoj disciplini sastavni 
su dio pripadajućeg Kataloga, koji se zajedno sa ostalim  dokumentima Natjecanja i 
obavijestima nalaze na mrežnim stranicama škole domaćina.  
 
 
Svim sudionicima natjecanja  želimo uspješno sudjelovanje na natjecanju! 
 

          
                                                                                 Državno povjerenstvo 


