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 Календаром такмичења ученика за основне школе у школској 2014/15. години је 

предвиђено да се такмичење из енглеског језика реализује на школском, општинском, 

регионалном и републичком нивоу. На такмичењу учествују представници школе ученици 7, 

8 и 9. разреда. Ниво школског такмичења треба да буде завршен до 27.02.2015.године. 

 Такмичење из енглеског језика за основне школе се проводи на исти начин као и 

претходних година; исти су нивои такмичења; такмичење је појединачно; на наредни ниво 

такмичења се пласирају ученици у складу са Стручним упутством о провођењу такмичења 

основних и средњих школа Републичког педагошког завода. 

 У складу са обавјештењем о припремама за такмичење из енглеског језика од 

07.10.2014. године, наставници припремају ученике (који су се пријавили да желе да 

учествују или које је наставник идентификовао као добар потенцијал за такмичење из  

енглеског језика) и то из реда 7, 8 и 9. разреда. Почетком другог полугодишта, руководство 

школе и стручни актив дефинишу датум одржавања школског такмичења. Потом, чланови 

актива креирају такмичарске задатке за школски ниво такмичења, кључ са рјешењима и 

табелу за унос резултата и обраду података. Сви ученици који су се припремали за 

такмичење из енглеског језика (без обзира на разред, дакле 7, 8 или 9.), се такмиче под истим 

условима (сви раде исте задатке, за исто предвиђено вријеме у за то предвиђеној(им) 

учионици(ама)). Након такмичења, приступа се прегледању и бодовању такмичарских 

радова, а затим и уношењу добијених резултата у табелу. За школски ниво такмичења се 

прави једна табела резултата такмичења тј. једна Ранг листа свих такмичара (без обзира на 

разред, дакле 7, 8 или 9.), а према броју освојених бодова такмичара.  

У складу са Стручним упутством о провођењу такмичења Републичког педагошког 

завода, руководство школе врши пријаву такмичара за општински ниво такмичења из 

енглеског језика а према званичној Ранг листи проведеног школског такмичења из енглеског 

језика. Пријаву такмичара (име и презиме ученика, разред, и име и презиме наставника-

пратиоца ученика), руководство школе шаље школи домаћину општинског такмичења до 

26.03.2015. (два дана прије одржавања општинског такмичења).  
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