ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ – ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
Републички педагошки завод, у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске и школама које образују
занимања у струци „Пољопривреда и прерада хране“, и ове године организује Републичко такмичење које ће бити одржано 13. маја
2017. године у ЈУ Пољопривредно- прехрамбеној школи у Приједору.
У складу са Календаром такмичења ученика средњих школа Републике Српске за школску 2016/17. годину, у струци
„Пољопривреда и прерада хране“ ученици ће се такмичити у пет дисциплина:
Занимање/дисциплина
Пољопривредни техничар:
1. Тест теоријских знања
2. Практичан дио: Препознавање

Разред

Школско

Општинско

до
25.02.2017.

не

Ниво такмичења
Регионално

Републичко

Државно

13.05.2017.

не

III

најчешћих корова на њивама и биљних
болести на поврћу, ратарским усјевима и
воћу, те набрајање особина корова и
симптома болести
Прехрамбени техничар:
3. Тест теоријских знања
4. Практичан дио:
Одређивање хектолитарске масе жита

II

(пшенице) и одређивање укуса и мириса
млинских производа.
Пекар:
5. Практичан дио:
Израда славског колача
II

не

1) Пољопривредни техничар:
Такмичарска дисциплина тест теоријских знања обухвата питања из предмета
Заштита биља, модули М-01 и М-02. Практични дио обухвата питања из практичне наставе модул М-13, те Биљна
производња, модул М-04 ( само трећа наставна јединица „ Њега биљака“).
2) Прехрамбени техничар
Такмичарска дисциплина тест теоријских знања обухвата питања из предмета Прехрамбена технологија, модул М-01.
Практични дио обухвата питања из предмета Прехрамбена технологија, модул М-01.
3) Пекар
Такмичарска дисциплина обухвата наставне јединице из предмета Практична настава, модуле М-10, М-11, М-12, М-13, М-14 и
М-15.
Да би могли на вријеме одабрати такмичарске задатке/питања/ и саставити тест, молимо активе стручно-теоријских предмета
да припреме испитне задатке према обрасцу који достављамо у прилогу и исте доставе у електронској форми на e-mail:
aleksandra.puhalic@rpz-rs.org најкасније до 21. априла 2017. године.
Учеснике Републичког такмичења треба пријавити према обрасцу који вам достављамо.
По потреби можете контактирати школу домаћина такмичења или координатора такмичења Александру Пухалић, инспекторапросвјетног савјетника у Републичком педагошком заводу (телефон 430- 110).

Инспектор- просвјетни савјетник
Александра Пухалић

