УПУТСТВО ЗА ПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ
МАТЕМАТИКЕ V РАЗРЕД
Регионална такмичења организују и спроводе комисије формиране од наставника
разредне наставе с подручја регије, регионални активи директора школа и
представници Републичког педагошког завода.
На регионалном такмичењу учествују ученици који су на општинскoм
такмичењу освојили 80% и више бодова.
Ученике учеснике на регионалном такмичењу пријављује школа најкасније пет
дана прије одржавања такмичења.
На такмичењу ученици рјешавају задатке.
Вријеме предвиђено за израду задатака је 60 минута.
Такмичарске задатке, рјешења, односно кључ бодовања припрема и обезбјеђује
РПЗ.
Комисију за провођење регионалног такмичења чини 5 чланова и то: наставник
разредне наставе представник школе домаћина, директор школе домаћина и три
наставника разредне наставе са територије регије.
Задатак регионалне такмичарске комисије је да:
- обезбиједи све неопходне услове за провођење регионалног такмичења;
- припреми учионице за такмичење;
- подијели материјале за такмичење наставницима који дежурају током
рада;
- да упутства наставницима који дежурају о начину шифрирања радова и
обезбјеђењу регуларности такмичења и начину предаје рјешених задатака,
комисији за исправљање задатака;
- именује чланове комисије која је задужена за исправљање задатака и да
им упутства о начину рада (број чланова ове комисије зависиће од броја
ученика-такмичара);
- на огласној плочи школе, након завршетка рада ученика, истакне рјешења
и начин бодовања;
- утврди ранг листу такмичара и јавно је објави;
- формира комисију за супервизију, која ће одлучивати по приговорима
такмичара; (један члан ове комисије је наставник који је исправљао
радове),
- сачини извештај ( у датој табели) о регионалном такмичењу и достави га
у року од 3 дана РПЗ-у, (извјештај доставити на адресу: d.ozegovic@rpzrs.org
-Уз извјештај заједно са такмичарским материјалима доставити ранг листу
свих учесника као и евентуалне приговоре;
- ранг листа треба да садржи име и презиме ученика, назив школе и мјеста,
име и презиме наставника ментора и број освојених бодова.
Након саопштења резултата такмичења, учесник такмичења, уколико сматра да
његов рад заслужује више бодова, има право на приговор. Приговор се подноси у
року од 30 минута од саопштења резултата, а о приговору одлучује комисија за
приговоре.
Приговор треба да садржи:
- Име и презиме ученика и назив школе из које долази,
- редни број задатка за која сматра да је погрешно бодован (највише 3);
- име и презиме наставника/ментора

За вријеме рјешавања приговора у просторији у којој ради комисија за приговоре
истовремено могу бити само чланови комисије за приговоре и један подносилац
приговора.
Након рјешавања приговора објављује се коначна ранг листа такмичара.
Регионална такмичарска комисија има задатак да изврши рангирање свих
учесника такмичења.
Ако два или више такмичара имају исти број бодова, они дијеле освојено мјесто.
Право учешћа на републичком такмичењу ученици остварују на основу
постигнутих резултата на регионалном такмичењу (процента освојених бодова).
Такмичари за освојено 1., 2., и 3. мјесто на регионалном и републичком
такмичењу добијају дипломе и награде.
Пријављивање учесника за републичко такмичење врше школе, најкасније 7 дана
прије термина утврђеног за републичко такмичење школи домаћину, на исти
начин као и за регионално такмичење.
Тачно вријеме и мјесто одржавања републичког такмичења утврдиће се накнадно
о чему ће школе бити благовремено обавјештене.
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