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ПРИЛОГ: ПОЈАЧАНЕ МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ОДРЖАВАЊА 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОШ И СШ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. 

ГОДИНИ 

У складу са Календаром такмичења и смотри ученика основних школа за школску 

2020/2021. годину (број 610-00-00016/2021-07 од 14. 01. 2021. године), Календаром 

такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину (број 611-00-

256/2020-03 од 29. 12. 2020. године) и Пропозицијама за такмичење у знању страног језика 

ученика осмог разреда основне школе и Пропозицијама за такмичење у знању страног језика 

ученика четвртог разреда средње школе, Управни одбор Друштва за стране језике и 

књижевности Србије на предлог координаторâ на седници одржаној дана 01. 02. 2021. 

доноси појачане мере за обезбеђивање услова одржавања такмичења ученика ОШ и СШ из 

страних језика.  

 

 

Додатно донете мере у вези са епидемиолошком ситуацијом проузрокованом вирусом 

КОВИД-19, осим поштовања датума одржавања такмичења и обавеза организатора, школа-

домаћина такмичења, дежурних наставника и ученика су следеће: 

 

- Школи домаћину препоручује се да на улазу да обезбеди мерење температуре свих 

учесника такмичења, уколико је у могућности да то уради;  

- Школа домаћин је у обавези да обезбеди дезинфекциона средства за све учеснике 

такмичења; 

- Строго поштовање ношења маски од уласка у школско двориште до напуштања 

школског дворишта и у затвореном простору; 

- Ученици који долазе на такмичење, као и наставници који су их довели на такмичење, 

не задржавају се у дворишту и холу школе; ученици се најпре јављају дежурном 

наставнику на улазу у школу, који их затим (у групама од највише 4 ученика) шаље до 

огласне табле у холу школе, на којој је дат распоред ученика по учионицама; други 

дежурни упућује ученике до учионице; 

- Наставници-пратиоци не улазе у школу, са изузетком наставника који су чланови 

комисије за прегледање радова; школа је дужна да имена дежурних наставника по 

учионицама (два у свакој учионици из редова наставника страног језика који се не 

полаже у тој учионици1 и наставника који су у комисији за прегледање радова  (3 до 5  

чланова ), објави на сајту школе најкасније 3 дана пре почетка такмичења; 

- Строго поштовање броја ученика који се могу сместити у једну учионицу; 

- Такмичењу може приступити само ученик који је дошао у пратњи наставника;  

- По завршетку израде теста ученик напушта учионицу и школу и без задржавања 

одлази са такмичења; 

- Због ванредних околности и опасности од заразе, наставницима најбројнијег 

такмичења (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у Београду) неће бити омогућена контрола тестова 

ученика непосредно након такмичења (као што је предвиђено Пропозицијама 

Друштва); наставници школе која организује такмичење поставиће тест и кључ на 

 
1 Не односи се на енглески језик. 
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веб-страницу школе; наставници енглеског језика имаће право да од школе домаћина, 

затраже скениран тест на увид, у случају било каве недоумице; 

- Школа домаћин је у обавези да обезбеди просторије за рад комисија за прегледање 

тестова ученика у складу са квадратуром просторије (4м2 по  особи) и особу која врши 

унос података (резултата) у компјутер; 

- Школа ће у зависности од броја ученика који су изашли на такмичење и  броја 

чланова комисије за прегледање радова, на веб-страници обавестити заинтересоване 

ученике о времену објављивања коначних резултата такмичења. 

 

Информације за општинско и градско/окружно такмичење за основне школе: 

 

- Школе домаћини такмичења у школској управи Београд су у обавези да главног 

координатора, мр Душицу Блажић, обавесте на имејл-адресу 

dusicablazic011@gmail.com да су они домаћини општинског такмичења ученика у 

знању страних језика. 

- Школе  су обавезне да до 10. 02. 2021. пријаве ученике школи која је домаћин на 

одређеној општини. (За енглески се пријављују прва три  ученика са највећим бојем 

бодова са школског такмичења  - односи се на школе са више од три одељења осмог 

разреда) 

- Школа домаћин из Београда је у обавези да по пријему пријава школа за такмичење 

ученика пошаље бројно стање пријављених ученика за све језике главном 

координатору такмичења, мр Душици Блажић, на имејл-адресу 

dusicablazic011@gmail.com; школе домаћини такмичења у другим школским 

управама, послаће бројно стање ученика, школи домаћину општинског такмичења у 

својој школској управи; 

- Школе у Београду су обавезне да у року од два дана по одржаном општинском 

такмичењу пошаљу главном координатору, мр Душици Блажић, резултате такмичења, 

а у другим школским управама, у истом року, школе домаћини општинског 

такмичења  школи домаћину  окружног такмичења. 

- МОЛИМО ШКОЛСКЕ УПРАВЕ (као и ШУ Београд) ДА ГЛАВНОГ 

КООРДИНАТОРА ДРУШТВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОБАВЕСТЕ О СЛЕДЕЋЕМ: 

- 1. Назив основне школе, имејл-адресу, име и презиме директора школе, као и мобилни 

телефон директора школе у којој ће се одржати општинско такмичење; 

- 2. Назив основне школе у којој ће се одржати окружно/градско такмичење, имејл- 

адресу, име и презиме директора школе и број мобилног телефона директора школе. 

 

Информације за градско/окружно за средње школе: 

 

- за реализацију такмичења СРЕДЊИХ ШКОЛА, молимо све школске управе, 

укључујући и ШУ Београд да главном координатору, мр Душици Блажић, на имејл-

адресу (dusicablazic011@gmail.com) доставе следеће податке: 

- Назив средње школе, назив школске управе у којој се налази, имејл-адресу школе, име 

и презиме директора школе као и број мобилног телефона директора; 

- Школа домаћин градског такмичења у Београду, као и домаћини окружног такмичења 

у свим осталим школским управама, у обавези су да по ЗАВРШЕНОМ 

ГРАДСКОМ/ОКРУЖНОМ  ТАКМИЧЕЊУ пријаве главном координатору Друштва 

број ученика са именима и презименима, називом школе и подацима о наставнику 

који ће довести ученике на Републичко такмичење; 

- Молимо школске управе (као и ШУ Београд) да нам пријаве школе које би желеле да 

буду домаћини Републичког такмичења из свих страних језика, како за основне тако и 

за средње школе. 

- За енглески се пријављују прва три ученика са највећим бојем бодова са школског 

такмичења  (односи се на школе са више од три одељења четвртог разреда). 
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УО ДСЈКС ће објавити донете мере на сајту ДСЈКС (и фејсбук страници) и послати 

школама домаћинима такмичења у Београду, као и свим школским управама у Србији. 

 

  

Председник УО ДСЈКС 
 


