Републичко такмичење из енглеског језика ученика 3. разреда средњих школа Републике Српске
ПРОВОЂЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

 Такмичење из енглеског језика за ученике 3. разреда средње школе у Републици Српској ће
бити одржано се 12.04.2014. године са почетком у 10.00 часова. Вријеме за израду задатака је
180 минута.
 Такмичарски задатак се састоји од следећих компоненти: Listening and comprehension,
Reading and comprehension, Language in Use, Writing, и Speaking (за три првопласирана
такмичара).
 Прије почетка такмичења, наставници су дужни да пријаве Централној комисији имена
ученика који се такмичи(е) ван конкуренције (ученик(ци) који је/су 6 мјесеци или дуже
боравио(ли) или живјео(ли) у земљама енглеског говорног подручја).
 Ученички радови се шифрирају на начин који одреди школа домаћин такмичења.
 Наставници који дежурају за вријеме израде задатака могу бити наставници енглеског језика,
ако у групи коју надгледају нема ученика којима су ментори/пратиоци.
 Ученицима није потребно обезбиједити додатни папир за израду задатака. Задаци се раде
хемијском оловком. Ученике упозорити да читко пишу. Током израде задатака ученици не
могу напуштати учионицу. Такмичари не смију да користе рјечнике, граматике нити било
какву другу литературу. У току израде задатака такмичари не смију имати мобилне телефоне
на располагању, нити било какве друге електронске справе.
 Школа домаћин ће организовати рад комисија: Централна комисија, Комисија за приговоре
Комисија за усмени и Комисија за прегледање и бодовање радова, које чине наставници
ментори/пратиоци ученика.
 Централна комисија надгледа регуларност такмичења, прима резултате од комисија и
објављује привремену и коначну ранг листу такмичара.
 Комисија прегледа радове под шифрама, бодује, збраја освојене бодове и објављује 1. листу
незваничних резултата такмичења. Исправљање и бодовање се врши црвеном оловком. Члан
комисије се обавезно потписује на рад који је прегледао и бодовао. Један примјерак задатака и
рјешења задатака се, уз 1. незваничну листу, поставља на огласну таблу у холу школе.
 Комисија за приговоре рјешава уложене приговоре такмичара.
Такмичари имају право да уложе приговор на број бодова конкретног задатка у року од 20
минута након објављивања листе. Приговор се доставља комисији за приговоре у писаној
форми, уз потпис ученика и наставника пратиоца. Приговор није прилика за увид у рад
такмичара и овакве захтјеве комисија неће разматрати.
Комисија за приговоре појединачно рјешава све приговоре, одлуку записује на уложени
приговор уз обавезан потпис свих чланова комисије. Након обраде свих приговора, комисија
саопштава сваком такмичару одлуку по уложеном приговору, а приговоре са одлукама
предаје Централној комисији. Централна комисија уноси (могуће) измјене у листу
незваничних резултата, сходно одлукама комисије за приговоре. Објављује се 2. Незванична
листа резултата такмичења на основу које се врши рангирање такмичара како би били
одређени такмичари који су се пласирали на усмени дио такмичења.
2. незванична листа резултата садржи: ранг листу такмичара ученика гимназије и ранг листу
такмичара ученика средњих техничких школа. Три првопласирана такмичара са обје листе се
пласирају за усмени дио такмичења.
 Комисија за усмени проводи усмени дио такмичења за такмичаре који су освојили једно од
прва три мјеста према незваничним резултатима, у складу са смјерницама за провођење овог
дијела такмичења. Резултате усменог дијела, комисија предаје Централној комисији, која их
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припаја резултатима осталих дијелова такмичења и објављује коначну ранг листу такмичења.
Коначна ранг листа се састоји из два дијела: ранг листа такмичара ученика гимназије и ранг
листа такмичара ученика средњих техничких школа.
 Табела за унос резултата (табела у Екселу под називом Republicko.ranglista.ss.) је заједничка
за све такмичаре, с тим што ознака А или Б у колони ‘Листа А/Б’ прави разлику између
такмичара у конкуренцији (А) и такмичара ван конкуренције (Б). Први дио листе садржи
резултате такмичара гимназије а други дио листе садржи резултате такмичара средњих
техничких школа.
 Слиједи проглашење побједника, додјела диплома и награда и затварање такмичења.
Проглашавају се побједници у двије категорије: побједници из реда ученика гимназије и
побједници из реда ученика средњих техничких школа.
 Такмичарске радове и материјале школа домаћин ће доставити у Републички педагошки завод
по обављеном такмичењу.
Ранг листу такмичара (приложена табела у Екселу (Republicko.ranglista.ss)) и извјештај са
такмичења, школа домаћин ће доставити у електронском облику, Републичком педагошком
заводу, на адресу t.bogdanovic@rpz-rs.org, одмах послије такмичења.
Бањалука, април 2014. године

Инспектор-просвјетни савјетник за енглески језик
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