Републички педагошки Завод
ПК ФОЧА
Раде Р. Лаловић, инспектое - просвјетни савјетник за српски језик и књижевност
УПУТСТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
На регионални ниво такмичења средње школе могу да пријаве до три ученика који су на
школском такмичењу освојили 1.-3. мјеста што је у складу с Стручним упутством о организовању
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа Републике Српске (www.rpz-rs.org ).
Такмичење у свим регијама Републике Српске почиње 7. марта 2020. г. у 10 часова.
Израда задатака траје 90 минута.
Прије почетка израде задатака ученици на ЗОТ записују само шифру, а своје име, презиме,
шифру, Школу из које долазе, име и презиме наставника-ментора, записују на посебно намјенски
припремљено парче папира.
Дежурни наставник папире са шифрама и именима ученика пакује у посебну коверту и предаје
их директору школе или лицу које мијења директора на чување док арбитражна комисија не заврши
свој посао.
Наставници који дежурају за вријеме израде задатака не могу бити лингвисти.
Задаци се раде хемијском оловком. Током израде задатака ученици не могу излазити из
учионице. Није дозвољена употреба помоћне литературе и мобилних телефона.
Домаћин Такмичења ће заједно са представником РПЗ (ако је представник присутан) образовати
Комисију за преглед радова и Комисију за жалбе.
Након што сви ученици предају радове, дежурни наставник затворене коверте са радовима
предаје Комисији за преглед радова. Када су сви радови предани комисији за исправљање радова ,
домаћин ће на видно мјесто у холу Школе да истакне задатке и рјешења задатака са бодовањем.
Комисија прегледа радове под шифрама и посебно бодује сваки задатак. Када прегледа све
радове за један разред, Комисија на видном мјесту објављује ранг листу незваничних резултата
Такмичења под шифрама и са назначеним тачним временом објављивања тих резултата . Незванични
резултати садрже: шифру ученика-такмичара, укупни број бодова и ранг - та Табела је достављена
домаћинима Такмичења заједно са задацима. Након тога ученици имају право да уложе приговор на
бодовање у року од 30 минута од назначеног времена на објављеној незваничној листи резултата.
Приговор подноси ученик-такмичар, у договору са наставником-ментором, писмено на листу
папира Комисији за жалбе. Приговор садржи редни број задатака за који ученик сматра да није
правилно бодован и шифру ученика.
Приговори се рјешавју у складу са Стручним упутством о организовању такмичења и смотри
ученика основних и средњих школа Републике Српске.
Након обраде свих приговора резултати Такмичења постају коначни. Комисија за преглед
радова отвара коверте са шифрама и свакој шифри придружује име и презиме ученика.
Пошто се заврше све процедуре објављују се званични резултати Такмичења (достављена
Табела) који садрже: редни број, име и презиме ученика, назив Школе и мјесто, име и презиме
наставника-ментора, укупни број бодова и ранг.
Три првопласирана ученика добијају Диплому од организатора Такмичења. Додјељује се и
Похвала за пласман од 4. до 6. мјеста те Признање наставнику чији ученик је освојио прво мјесто, а
Школа-домаћин добија Захвалницу.
Званичне резултате Такмичења Школа-домаћин ће доставити у електронском облику
Републичком педагошком заводу, ПК Фоча на адресу pedagoski.zavodfo@rpz-rs.org или r.lalovic@rpzrs.org најкасније до 12 часова првог уторка након проведеног такмичења.
Молимо Вас да наведену Табелу тачно електронски попуните, јер ће она бити кориштена за
позивање ученика на виши ниво Такмичења. Само првопласирани такмичар директно се пласира на
виши ниво Такмичења. Остале такмичаре позива Републичка комисија на основу постигнутих резултата
у регијама.
НАПОМЕНА!
Задаци на регионалном и републичком нивоу такмичења подразумијевају сва знања из језика
стечена у претходном и основношколском, и средњошколском образовању.

