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ПРАВИЛНИК
О ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА ИЗ
МУЛТИМЕДИЈА
Члан 1.
Такмичење ученика средњих електротехничких школа из мултимедија, организују се у циљу
подизања квалитета образовно васпитног рада, откривања ученика са посебним склоностима,
способностима и талентима, подстицања мотивације и развијања љубави према мултимедијалној
техници и развијање вештине у прављењу мултимедијалних садржаја.
Циљ такмичења је представљање постигнућа образовно васпитног рада појединца-ученика,
наставника и школе.
Задаци такмичења су:
 провера стеченог нивоа знања и способности ученика из мултимедија,
 подстицање ученика на стицање трајних знања,
 оспособљавање ученика да стечена теоријска знања успешно и самостално примењују,
 подстицање ученика да афирмишу сопствена постигнућа,
 јавно представљање стечених знања, умења, вештина и стваралаштва ученика,
Члан 2.
Такмичења се спроводе на следећим нивоима:
 школско такмичење,
 државно такмичење,
Школско такмичење није обавезно, али се препоручује као начин селекције такмичара за
државни ниво такмичења.

Члан 3.
На државно такмичење школа упућује ученике свих образовних профила, а највише 3
такмичара по школи.

Члан 4.
Извршни одбор Заједнице утврђује термине и време одржавања такмичења. Уз информацију
о календару такмичења, доставља школама списак питања и задатака за државни ниво такмичења.

Члан 5.
Извршни одбор Заједнице именује стручна лица која су састављачи тестова за државни ниво
такмичења. Састављачи тестова не могу бити предметни наставници или ментори такмичара.
Члан 6.
На државном нивоу такмичења ученике прате њихови предметни наставници или ментори.
Члан 7.
Државно такмичење је једнодневно и састоји се из три дела:
Први део: Израда практичног задатка – прављење мултимедијалног материјала (обрада
текста, слике, израда анимације, аудио монтажа, монтажа звука и монтажа видео материјала) према
задатку, на рачунарима једнаких карактеристика. Биће задат један задатак који ће покривати све
наведене области. Време израде практичног задатка је 120 минута.
Други део: Решавање теста са листе познатих питања. Време за израду теста је 30 минута.
Трећи део: ревијални део, у коме ће се такмичити школе, а који се састоји у приказивању
одговарајућих мултимедијалних садржаја направљених на унапред задату тему.
Члан 8.
Такмичари могу да освоје највише 100 бодова , на изради теста 40 бодова и на практичном
раду 60 бодова. У ревијалном делу проглашава се школа са најуспешнијим мултимедијалним
садржајем на задату тему.
Члан 9.
Организатор такмичења мора обезбедити следеће:
- да се сви такмичари надмећу под истим условима,
- у просторији где се обавља такмичење забрањен је улаз незапосленима,
- у просторијама где се обавља такмичење могу боравити само такмичари, дежурни наставник,
чланови оцењивачке комисије и један наставник школе-домаћина који припрема задатке.
- у поменуте просторије могу ући повремено чланови централне комисије и представник
Министарства просвете и спорта, у функцији контроле и надзора тока такмичења.
Мултимедијални садржај направљен на унапред задату тему доставити организатору такмичења 15
дана пре почетка такмичења.
Члан 10.
Сви такмичари су у обавези да са собом имају ђачку књижицу.
При изради теста дозвољена је употреба прибора за писање, а при изради практичног
задатка кориснички програми договорени са организатором такмичења и инсталирани пре почетка
израде практичног задатка.

Саставни део практичног дела такмичења је упутство за извођење практичног дела, на
основу кога ће дежурни наставник такмичарима дати инструкције о начину решавања практичних
задатака.
Члан 11.
Такмичар који користи недозвољена средства или не поштује пропозиције биће удаљен са
такмичења и добија 0 ( нула) бодова.
Члан 12.
Комисија на огласној табли објављује решења првог дела - тестова одмах по завршетку
такмичења.
Члан 13.
Сваки такмичар има право жалбе на резултате такмичења (на теоријски и практични део).
Жалба се подноси комисији која прегледа задатке.
Време за подношење жалбе је највише 30 минута од објављивања привремених резултата.
Жалбу подноси лично такмичар у писаној форми у временском термину предвиђеном за
жалбе.
Жалбу прегледа комисија у присуству ученика.
Уколико је ментор ученика члан комисије, нема право да учествује у решавању жалбе.
Уколико постоје техичке потешкоће са исправношћу рачунара или програма који се
користи приликом израде практичног задатка, такмичар је дужан да их пријави у току првих 15
минута израде задатка. Организатор ће техничке потешкоће отклонити и омогућити израду
задатка.
Члан 14.
Рангирање такмичара врши се на основу укупног броја бодова по опадајућем редоследу.
У случају истог броја бодова, такмичар који освоји већи број бодова на тесту рангира се испред
такмичара који имају исти укупан број бодова. Ако такмичари имају исти број бодова на
оба дела такмичења, такмичари деле освојено место.
Члан 15.
Такмичари добијају награде за освојено прво, друго и треће место са ранг листе и дипломе и
похвале и то:
- Диплома I награде додељује се такмичару рангираном на ранг листи под редним бројем
један.
- Диплома II награде додељује се такмичару рангираном на ранг листи под редним бројем
два.
- Диплома III награде додељује се такмичару рангираном на ранг листи под редним бројем
три.
- Похвала се додељује такмичарима рангираним на ранг листи под редним бројем четири,
пет, шест, седам, осам, девет и десет.

Медаље за освојено прво, друго и треће место додељује Заједница електротехничких школа
Србије.
Диплома се додељује за освојено I место у ревијалном делу.
Члан 16.
Комисије за преглед, оцењивање радова и објављивање резултата такмичења формира
Извршни одбор Заједнице. Оцењени писмени радови ученика остају у трајном поседу организатора
такмичења и чувају се три године.
Члан 17.
Домаћин републичког такмичења формира Организациони одбор.
Члан 18.
-

Организациони одбори такмичења обављају следеће задатке:
шаљу обавештења школама о термину и условима такмичења,
шаљу школама образац за пријаву такмичара прописан од стране Заједнице
обезбеђују просторије и материјал за такмичење,
примају и распоређују ученике по учионицама,
распоређују дежурне по учионицама,
сређују пратећу документацију ,
израђују извештаје о такмичењима,
остварују сарадњу са радним и другим организацијама које могу материјално да помогну
такмичења.
Члан 19.

Коверте са задацима отварају се пред члановима комисија 30 минута пре почетка такмичења
а ученицима се поделе када се званично објави да је такмичење почело.
Члан 20.
Организатори такмичења обавезни су да најдаље 3 дана по одржаном такмичењу
пошаљу извештај Заједници.
Извештај обавезно садржи :
- ранг листу такмичара и школа (име и презиме ученика,број освојених бодова, назив школе и
место, име и презиме предметног наставника ).
Члан 21.
Извештаји о такмичењу и резултатима такмичења школа је јаван документ. Извештаји се
објављују у средствима јавног информисања, достављају се школама чији су ученици учествовали
на такмичењу, одељењу Министарства просвете и спорта, Извршном одбору и Министарству
просвете и спорта.

Члан 22.
Истовремено са објављивањем резултата такмичења објављује се листа успешности школа.
До ове листе се долази сабирањем свих бодова свих такмичара једне школе. У случају истог броја
бодова, школа чији ученици освоје већи број бодова на тесту рангира се испред школе која има
исти укупан број бодова.

Члан 23.
Истовремено са објављивањем резултата такмичења на државном нивоу објављује се листа
успешности професора. До ове листе се долази сабирањем свих бодова такмичара првих 10 места са
коначне ранг листе државног такмичења из мултимедија У случају истог броја бодова, ментор чији
ученици освоје већи број бодова на тесту рангира се испред ментора који има исти укупан број
бодова.
Члан 24.
Правилник о такмичењима ученика из мултимедија средњих електротехничких школа
усвојен на седници Извршног одбора Заједнице 13.12.2016. године.

