РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ
ГИМНАЗИЈЕ
Календаром такмичења ученика средњих школа Републике Српске за школску
2018/19. годину предвиђено је такмичење из наставног предмета историја за ученике
другог разреда гимназије свих смјерова.
Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и
средњих школа Републике Српске прописано је да регионална такмичења за ученике
средњих школа организује и проводи Републички педагошки завод и активи директора
са регија у сарадњи са школом домаћином.
Календаром такмичења планирано је да се регионална такмичења из историје за
ученике другог разреда гимназије реализују 13. априла 2018. године. Активи
директора регија задужени су да одреде школе домаћине регионалних такмичења.
На регионални ниво такмичење школе могу да пријаве до 3 ученика који су на
школском такмичењу освојили од 1. до 3. мјеста.
Тема овогодишњег такмичења у складу је са обиљежавањем годишњице
аутокефалности Српске православне цркве и носи назив „Историја Српске
православне цркве“.
Наставници историје ће ученике за регионални ниво такмичења припремати из
сљедећих садржаја:
1. Наставни план и програм наставног предмета историја за други разред
гимназије општег и друштвено-језичког смјера и то сљедеће теме:
- Балканско полуострво у доба словенских сеоба;
- Србија у доба Немањића и
- Византија и балканске државе у позном средњем вијеку.
2. Др Ђоко Слијепчевић „Историја српске православне цркве“ Прва књига,
Београд, 2002. (дијелови)
Дијелови наведене књиге налазе се на сајту Републичког педагошког завода у
секцији Организација и провођење такмичења и подршка надареним ученицима,
подсекција Такмичење ученика школаска 2018/19. година, у категорији Историја
материјали.
На такмичењу ученици рјешавају такмичарске задатке. Вријеме за израду
задатака износи 60 минута.
Задатке за регионално такмичење, на дан такмичења, у школе доносе
инспектори-просвјетни савјетници. Уколико то није изводљиво, директор школе
домаћина или лице које овласти, преузима задатке за регионално такмичење у
просторијама Завода, дан прије такмичења у запечаћеној коверти.
Такмичарске задатке, рјешења, односно кључ бодовања ученичких радова за
регионално такмичење припрема и обезбјеђује РПЗ. Такмичарски задаци треба да
омогуће максимално испољавање знања, способности и умјећа ученика, стечених
реализацијом редовне и додатне наставе, те ваннаставним активностима и
индивидуалним радом до одржавања регионалног такмичења.
Задатак школе домаћина, односно директора је да:
- обезбиједи све неопходне услове за провођење регионалног такмичења,
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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 њихово исправљање,
именује чланове комисије која је задужена за исправљање ученичких
задатака и да им упутства о начину рада (број чланова комисије зависиће
од броја ученика-такмичара),
на огласној плочи школе, након завршетка израде задатака, истакне
рјешења и начин бодовања,
утврди ранг листу такмичара и јавно их објави,
формира комисију за жалбе, која ће одлучивати по приговорима;
сачини извјештај о резултатима регионалног такмичења и достави га до
12 часова првог уторка након проведеног такмичења у електронској
форми на адресу pedagoski.zavod@rpz-rs.org или на адресу инспекторапросвјетног савјетника за историју m.marjanovic@rpz-rs.org .

На републичко такмичење директно се пласирају ученици који су на
регионалном такмичењу освојили прво мјесто, а остале позива Републички педагошки
завод у складу са постигнутим резултатима.
Милија Марјановић
инспектор-просвјетни савјетник
за историју
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