Републички педагошки завод
Републике Српске
Драго Лугић, инспектор-просвјетни савјетник за биологију
УПУТСТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
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Регионално такмичење из биологије за ученике 7. разреда основне школе у Републици Српској ће
бити одржано 18. априла 2015. године.
Такмичење-израда такмичарских задатака у свим регијама почиње у 10 часова. Израда задатака
траје до 120 минута.
Ученици раде задатке објективног типа које је припремио надлежни инспектор-просвјетни
савјетник. Листови папира са задацима требају бити овјерени печатом школе домаћина. Задаци се
раде хемијском оловком. Током израде задатака ученици не могу излазити ван учионице. Није
дозвољена употреба помоћне литературе и мобилних телефона.
Домаћин такмичења ће одредити дежурне наставнике који ће дежурати за вријеме израде задатака.
Дежурни наставници не могу бити наставници биологије.
Домаћин такмичења ће формирати Комисију за шифровање и Комисију за прегледање радова.
Комисија за прегледање радова се бира од присутних наставника биологије (ментори/пратиоци).
Прије почетка израде задатака Комисија за шифровање ће подијелити ученицима са тестомтакмичарским задацима и листић/пријаву у коверти /. Ученици на тај листић записују своје име и
презиме, назив школе из које долазе и мјесто. Листић стављају у коверат и затварају га (то може
бити само један коверат). На коверти не требају писати ништа и коверту одложити на клупу са
стране.
Кад ученици заврше са израдом задатака/рјешавањем теста, Комисија за шифровање поново улази у
учионицу и шифрује ученичке радове тј. на рад/тест и на коверту уписује исту шифру (нпр.
101,..102, ... ). Комисија за шифровање радове предаје Комисији за прегледање радова а коверте
задржава код себе.
Комисија прегледа радове под шифрама и посебно бодује сваки задатак. Исправљање и бодовање се
врши црвеном оловком.
Кад Комисија за прегледање радова заврши посао, ученичке радове предаје Комисији за шифровање
која отвара коверте и листић са подацима спаја уз тест-ученички рад са истом шифром.
Затим Комисија за прегледање радова прави незваничну ранг листу коју заједно са рјешењима
задатака поставља на видно мјесто у холу школе.
Незванични резултати садрже: ранг, шифру ученика, име и презиме ученика, број бодова за сваки
задатак и укупни број бодова. Незванични резултати се уписују у посебну табелу која се доставља
школи домаћину заједно са задацима.
Након тога ученици имају право да уложе приговор на бодовање у року од 30 минута.
Приговор подноси ученик, писмено на листу папира/обрасцу који добије од комисије за прегледање
радова. У приговору се наведу тражени подаци и обавезно редни број задатака/питања за које ученик
сматра да није правилно бодован.
Комисија је дужна да појединачно ријеши све приговоре ученика, тако што сваком ученику који је
уложио приговор омогућава да пред комисијом погледа свој рад и добије објашњење за бодовање
спорних задатака. Комисија одлуку записује на уложени приговор уз потпис свих чланова комисије.
Након обраде свих приговора резултати такмичења постају коначни. Такмичар и његов ментор
немају право на поновни приговор.
Комисија у одговарајућу табелу уписује званичне резултате и објављује листу званичних резултата
такмичења.
Слиједи проглашење побједника, додјела диплома и награда и затварање такмичења.
Званичне резултате такмичења за СВЕ учеснике (Екселова табела), под називом
regionalno.ranglista.os, школа домаћин ће доставити у електронском облику у подручну јединицу
Републичког педагошког завода, а школе са подручја регије Бањалука у Републички педагошки
завод-савјетнику за биологију, најкасније до 12 h, првог уторка након одржаног такмичења. Исту
табелу школа домаћин ће послати свим школама које су учествовале на такмичењу, такође до уторка
до 12h.
Табела за званичне резултате такмичења (Екселова табела) се доставља заједно са задацима и овим
упутством свим школама домаћинима такмичења а може се преузети и са сајта РПЗ-а.
Молим Вас да наведену табелу тачно попуните, јер ће иста бити коришћена за израду билтена
такмичења и позивање ученика на регионално такмичење.

