ПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Такмичење из енглеског језика за ученике 9. разреда основних школа у регијама Републике
Српске ће бити одржано 06.04.2019. године са почетком у 10.00 часова. Вријеме планирано за
израду задатака је до 120 мин. Такмичарски задатак се састоји од следећих компоненти: Reading
and comprehension и LiU.
 Школа треба да пошаље пријаву такмичара за регионални ниво, у складу са Стручним
упутством за провођење такмичења РПЗ-а, школи домаћину такмичења најкасније 3 дана
пред само такмичење. У пријави треба навести име и презиме ученика, разред и име и
презиме ментора/пратиоца такмичара.
 Школа је дужна да пријави име(на) ученика који се такмичи(е) ван конкуренције
(ученик(ци) који је/су 6 мјесеци или дуже боравио(ли), школовао(ли) се или живио(јели) у
некој од земаља енглеског говорног подручја; којем(има) је један од родитеља/старатеља
изворни говорник енглеског језика).
 Ученички радови се шифрирају на начин који одреди школа домаћин такмичења.
 Наставници који дежурају за вријеме израде задатака не могу бити наставници енглеског
језика. Ученицима није потребно обезбиједити додатни папир за израду задатака. Задаци се
раде искључиво 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
и Комисија за прегледање и бодовање радова, које чине наставници ментори/пратиоци
ученика.
Комисија прегледа радове под шифрама, бодује, сабира освојене бодове и објављује 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 незваничну листу поставља на огласну таблу у холу школе.
 Табела за унос резултата је заједничка, с тим што ознака А или Б у колони ‘А/Б’ прави
разлику између такмичара у конкуренцији (А) и такмичара ван конкуренције (Б).
 Такмичари имају право да уложе приговор на број бодова конкретног задатка у року од 30
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 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, у складу са
одлукама комисије за приговоре, након чега објављује листу званичних резултата
такмичења.
 Ранг листа се сачињава на основу броја освојених бодова; прво мјесто осваја ученик(ци) са
највећим бројем бодова; такмичар(и) са сљедећим бројем бодова заузима сљедеће мјесто и
тако редом даље. Ранг листа се сачињава на основу броја освојених бодова тако да прво
мјесто осваја ученик/ци који је остварио/ли највећи број бодова, и тако даље. Ако два или
више такмичара имају исти број бодова, они дијеле освојено мјесто. Такмичар са сљедећим
бројем бодова заузима сљедеће мјесто. (нпр. уколико два такмичар дијеле I мјесто, такмичар
са сљедећим резултатом заузима II мјесто, затим III и тако по реду.)

ПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
 Слиједи проглашење побједника, додјела диплома и затварање такмичења.
 Ранг листу такмичара и извјештај са такмичења (табела у Екселу (Regionalno.ranglista.оs)
школа домаћин ће доставити у електронском облику, Републичком педагошком заводу и
инспктору-просвјетном савјетнику за енглески језик на мејл адресу kristina.mataruga@rpzrs.org послије такмичења.
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