ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13 ГОДИНУ

За ученике средњих школа такмичење се организује на два нивоа: окружно/градском и
републичком. Организатори такмичења су Министарство просвете и науке и Српско
биолошко друштво као стручно друштво. Термини ова два нивоа такмичења дефинисани
су календаром прописаним од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
На такмичењу учествују ученици I, II, III и IV разреда средњих школа. Циљ такмичења
је провера стечених знања ученика тестом који обухвата наставни садржај одређеног
разреда сходно календару такмичења и програмско-методским целинама.

ОКРУЖНО/ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Окружно/градско такмичење организују школе домаћини са Српским биолошким
друштвом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
На окружном/градском такмичењу ученици раде само тест на којем могу добити
највише 100 бодова, а време решавања теста је 60 минута.

Окружно (градско) такмичење из биологије за СВЕ ученике свих типова
школа обухвата градиво плана и програма гимназије природноматематичког смера и то од почетка уџбеника закључно са лекцијом:
I разред — Лишајеви
II разред — Бодљокошци
III разред — Сан и спавање
IV разред — Биологија и култура у еволуцији човека
Напомена:
Обавеза је предметних наставника да са ученицима пређу претходно поменуто градиво,
чак и у случају када то није урађено у оквиру редовних часова.
Организатори такмичења, Српско биолошко друштво и Биолошки факултет
Универзитета у Београду нису одговорни за пропусте у одобреним уџбеницима!
Тестове ради група аутора и они су рецензирани од стране Комисије коју чине
наставници и сарадници Биолошког факултета Универзитета у Београду
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Прво место на окружном/градском такмичењу припада ученику који је освојио
највећи број бодова. Друго и треће место освајају ученици који по редоследу имају
највећи број бодова. Ученици који освоје исти број бодова деле одговарајуће исто
место.
Учесницима — ученицима и наставницима — који на окружном/градском такмичењу
освоје прво, друго и треће место додељују се дипломе и похвале које обезбеђује школа
домаћин, а које потписују представник организатора и директор школе домаћина. Дипломе
се додељују ученицима, а похвале наставницима.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Републичко такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја и Српско биолошко друштво уз сарадњу Биолошког факултета Универзитета у
Београду.
Са окружног/градског такмичења на републичко такмичење пласирају се ученици
који освоје од 90 до 100 одсто бодова.

На републичком такмичењу ученици решавају тест на којем могу
добити највише 100 бодова, а време решавања теста је 60 минута.
 За републичко такмичење за СВЕ ученике свих типова школа
тестови израђују на основу целокупног градива, по плану и програму
гимназије природно-математичког смера
Напомена: Обавеза је предметних наставника да са ученицима пређу претходно
поменуто градиво, чак и у случају када то није урађено у оквиру редовних часова.
Организатори такмичења, Српско биолошко друштво и Биолошки факултет
Универзитета у Београду нису одговорни за пропусте у одобреним уџбеницима!
Тестове ради група аутора и они су рецензирани од стране Комисије коју чине
наставници и сарадници Биолошког факултета Универзитета у Београду

Прво место на републичком такмичењу припада ученику који је освојио највећи
број бодова. Друго и треће место освајају ученици који по редоследу имају највећи број
бодова. Ученици који освоје исти број бодова деле одговарајуће исто место.
Учесници — ученици и наставници — који на републичком такмичењу освоје прво,
друго и треће место добијају дипломе и похвале које обезбеђује Биолошки факултет
Универзитета у Београду, а потписују Министар просвете и науке Републике Србије и
председник Српског биолошког друштва. Дипломе се додељују ученицима, а похвале
наставницима.
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ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК ТАКМИЧЕЊА
Учесник такмичења, односно ученик, наставник и школа могу да поднесу жалбу на
вредновање резултата такмичења САМО у писаној форми.
Жалба се подноси Комисији која одговарајућу одлуку у писаној форми доноси пре
истицања финалних резултата.
Жалбену Комисију на окружном/градском и републичком такмичењу чине чланови
организатора такмичења, односно Српског биолошког друштва и представник Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Коначна ранг-листа такмичења сачињава се после разматрања и усвајања или одбијања
жалби учесника и објављује се искључиво у дану такмичења на огласној табли организатора
такмичења.

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА
Организатори републичког такмичења достављају извештај о резултатима такмичења
Министарству просвете, науке и технолошког развоја - сектору за средње образовање и
васпитање најкасније пет дана по одржаном такмичењу.
Извештај садржи број ученика на такмичењу, место и време одржавања такмичења,
укупан број награђених ученика и њихове основне податке, табеларни приказ и кратку
анализу резултата

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Према Календару такмичења ученика средњих школа за школску 2012/13. годину,
термини су следећи:

 окружно/градско такмичење — 14. април 2013. године са почетком у 11
часова.
 републичко такмичење — 18. мај 2013. године са почетком у 11 часова у
просторијама Биолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски
трг 3, 11000 Београд.
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НАПОМЕНА
Надлежне особе из Школских управа дужне су да спискове са подацима ученика и
наставника (име и презиме ученика, разред, име и презиме наставника, назив школе, место,
број освојених бодова на тесту) по завршетку окружног/градског такмичења, а
најкасније до 30. априла 2013. године, у писаној форми пошаљу организатору републичког
такмичења, на адресу:
Српском биолошком друштву за републичко такмичење ученика средњих школа
Биолошки факултет Универзитета у Београду
Студентски трг 16
11000 БЕОГРАД
или у електронској форми на е-маил адресу: takmicenje@bio.bg.ac.rs
За све неопходне информације у вези са такмичењем можете се обратити проф. др Славиши
Станковићу на телефон 064/8237921
Све информације у вези такмичења се налазе на wеб страни: www.bio.bg.ac.rs у делу Инфо —
актуелне вести — Такмичење из биологије.
Коначна ранг листа републичког такмичења биће истакнута 13. маја 2012.г. у 17 часова
на сајту Биолошког факултета: www.bio.bg.ac.rs/takmicenje
 ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА СУ У ПОТПУНОСТИ
УСАГЛАШЕНИ
СА
СТРУЧНИМ
УПУТСТВОМ
МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА.
МОЛИМО СВЕ УЧЕСНИКE ТАКМИЧЕЊА ДА СЕ УПОЗНАЈУ СА СВИМ
ОДРЕДБАМА ОВОГ ДОКУМЕНТА.
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