ПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
Такмичење из француског језика за ученике основних и средњих школа у регијама Републике
Српске ће бити одржано 13.03.2021. године са почетком у 10.00 часова. Вријеме за израду
задатака је до 120 мин. Такмичарски задатак се састоји од Compréhension écrite и Structures de
la langue.
Регионално такмичење се реализује у складу са Стручним упутством о организовању
такмичења и смотри ученика основних и средњих школа Републике Српске за 2020/21.
школску годину уз поштовање важећих епидемиолошких препорука. Школа домаћин
такмичења одређује програм такмичења у складу са Стручним упутством уз поштовање
важећих епидемиолошких препорука и мјера.
 Школа је дужна да пошаље пријаву такмичара за учешће на регионалном такмичењу из
француског језика Републичком педагошком заводу и школи домаћину такмичења до
10.03.2021. године. У пријави је потребно навести: име и презиме ученика, разред и
одјељење, име и презиме наставника-ментора, као и електронску адресу наставника и
школе;
 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 француског говорног подручја; ученик(ци) којем(има) је један од
родитеља/старатеља изворни говорник француског језика).
 У складу са Стручним упутством, школа домаћин такмичења одређује шифре и
одговарајући број шифри према броју такмичара, те доставља свакој школи учесници
регионалног такмичења у својој регији; обавља и друге послове за потребе реализације
такмичења.
 Свака школа која учествује на регионалном такмичењу одређује наставнике који дежурају
за вријеме израде задатака, под условом да нису наставници француског језика;
 Ученици рјешавају одштампане низове задатака; никакав додатни папир није потребан за
израду задатака. Задаци се раде хемијском оловком са плавом или црном тинтом. Ученике
треба опоменути да читко пишу. Током израде задатака ученици не могу напуштати
учионицу. Такмичари не смију да користе било какву литературу (рјечнике, граматике, и
сл) као ни електронске уређаје.
 На основу пријава добијених од школа из регије, школа домаћин такмичења формира
комисије (о чему правовремено обавјештава чланове комисија):
- Комисија за провођење такмичења, у чијем саставу су директор школе домаћина, педагог и
лице задужено за унос података и техничке послове и комуникације са школама; врши
потребне припремне радње за реализацију такмичења у складу са Стручним упутством;
- Комисија за бодовање радова, у чијем су саставу наставници француског језика. По
обављеном прегледању и бодовању радова, Комисија попуњава табелу у екселу (у коју се
уноси шифра такмичарског рада, као и број освојених бодова за сваки задатак), коју
доставља школи домаћину такмичења.
У табели резултата, колона ‘Листа А/Б’ представља разлику између такмичара у
конкуренцији (А) и такмичара ван конкуренције (Б).
По пријему табеле 1 од комисије за бодовање, школа домаћин такмичења врши
дешифровање, уноси податке о такмичарима у табелу 2 и формира незваничну листу
резултата такмичења.
- Комисија за приговоре, у чијем су саставу наставници француског језика. Послије
објављивања незваничних резултата, такмичар и ментор могу да уложе писмени приговор
на задатак(е), који са школске електронске адресе достављају школи домаћину такмичења,
а која их потом просљеђује Комисији за приговоре. Комисија рјешава запримљене
приговоре, а одлуку у писаној форми електронски доставља школи домаћину такмичења и
подносиоцу приговора.
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Комисија за провођење такмичења уноси податке из табеле 2 са незваничним резултатима
и (могуће) измјене у табелу под називом „3.званични.ранглиста“ у складу са одлукама
комисије за приговоре, чиме се добијају коначни резултати такмичења и формира се
званична ранг листа такмичара.
Ранг листа се сачињава на основу броја освојених бодова; прво мјесто осваја ученик(ци) са
највећим бројем бодова; такмичар(и) са сљедећим највећим бројем бодова заузима(ју)
сљедеће мјесто (нпр. уколико два такмичара дијеле I мјесто, такмичар са сљедећим
најбољим резултатом заузима II мјесто, затим III итд).
Уколико школа домаћин такмичења не заприми ни један приговор, незванични резултати
постају званични и прелази се на активности уноса података у табелу
„3.званични.ранглиста“.
Републички педагошки завод ће школи домаћину такмичења доставити: такмичарске задатке,
рјешења са кључем за бодовање, додатно упутство и три табеле у екселу за резултате
такмичења.
Табелу под називом „1.незванични.шифр“ школа домаћин такмичења просљеђује Комисији за
бодовање, како би могла унијети потребне податке након прегледа такмичарских радова и
бодовања.
Извјештај са такмичења и Ранг листу такмичара (3.званични.ранглиста) школа домаћин ће
доставити, у електронском облику, Републичком педагошком заводу и инспекторупросвјетном савјетнику који је задужен за такмичење.
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