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ПРАВИЛНИК
За одржавање такмичења ученика средњих школа

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА

Сајт такмичења:
www.eko-olimpijada.com
У Бору, 2021. године

Организатори такмичења:
-

Регионални центар за таленте Бор

-

Центар за развој креативности Цезар

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА - за ученике средњих школа
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УВОД
"Национална Еколошка Олимпијада" је такмичење ученика средњих школа.
Члан 1.
Такмичење се спроводи из области предмета екологија. Учесници такмичења могу бити
ученици од 1. до 4. разреда свих средњих школа из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Словеније и Македоније.
Члан 2.
Циљ такмичења је вредновање и рангирање знања, умења и способности ученика из
предмета, односно области предмета екологија.
Члан 3.
Задаци такмичења су:
- вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика
- рангирање нивоа постигнућа ученика
Члан 4.
Такмичење се спроводи на српском језику и има четири нивоа такмичења:
- Школско такмичење
- Окружно такмичење
- Републичко такмичење
- Међународно такмичење
Члан 5.
Организатори Националне Еколошке Олимпијаде су Регионални центар за таленте Бор и
Центар за развој креативности Цезар.
Члан 6.
Организатор олимпијаде, за организацију такмичења именује Организациони одбор који
спровoди све радње везане за такмичење у складу са Правилником и пропозицијама
такмичења.
Члан 7.
Пропозиције Националне Еколошке Олимпијаде доноси организатор и део су овог
Правилника, који је презентован Министарству просвете, науке и технолошког развоја, при
подношењу захтева за организацију такмичења.
Члан 8.
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Школско такмичење је обавезни ниво такмичења и да би конкурисао за учешће на
Националној Еколошкој Олимпијади, сваки ученик треба онлајн на сајту такмичења до краја
фебруара да попуни електронску Пријаву са траженим подацима. Пристигле пријаве након
тог датума неће се узети у разматрање. Пријављивањем за такмичење, такмичар прихвата
све одредбе Правилника такмичења и слаже се да се његови лични подаци могу користити и
објављивати искључиво за потребе наведеног такмичења.
Члан 9.
Организациони одбор додељује шифру сваком пријављеном ученику. На мејл ученика шаље
се лозинке за приступ сајту такмичења. Пријављени ученици са нетачним подацима не улазе
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у учешће за такмичење. Ученици који су стекли услов за такмичење, обавештавају се мејлом
о додељеној шифри.
Члан 10.
Такмичење ученика је онлајн тестирањем преко интернета. Интернет тестирање је један
ученик - један рачунар. Сваки ученик на онлајн такмичењу ради тест од минимум 20 питања
који мора да одради у року од 45 минута. Питања за тест се односе на предложену
литературу за такмичење која се налази у виду онлајн литературе на сајту такмичења из које
се пријављени ученици спремају за такмичење и која је примерена узрасту ученика.
Члан 11.
На било ком нивоу такмичења, услови за све ученике који се такмиче су исти: у просторијама
где се одвија такмичење незапосленима је забрањен улаз и могу боравити само дежурни
наставници или евентуално представник Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у функцији контроле и надзора такмичења. Сви ученици су обавезни да код себе
имају оверену ђачку књижицу. Ученици за време такмичења самостално решавају преко
рачунара онлајн тест. Сваки ученик који на било који начин буде ометао друге ученике за
време такмичења, комуницирао са њима или са дежурним за време такмичења, аутоматски
се дисквалификује.
Члан 12.
Вредновање и рангирање учесника такмичења је појединачно за сваког ученика и врши се
на основу бодова који представљају проценат успешности завршеног тестирања. Признају се
поени само комплетно тачно одговореног питања. Максималан број бодова је 100.
Члан 13.
Комисија такмичења има најмање три члана који могу бити из области предмета екологија,
биологија, географија или хемија. Због примене информационих технологија за онлајн
такмичење, пожељно је да један члан комисије буде из области предмета информатике.
Комисију такмичења образује Организациони одбор Националне Еколошке Олимпијаде, по
могућству барем један члан треба бити представник Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
Члан 14.
Електронска пошта је званичан начин комуникације између Организационог одбора
Националне Еколошке Олимпијаде, учесника такмичења и школа. Све активности у вези
такмичења, литература за такмичење, прелиминарни и званични резултати, обавештења и
сатнице постављају се на званичном сајту такмичења.
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 15.
Окружно такмичење је обавезни ниво такмичења и за пријављене ученике одржава се
онлајн преко сајта такмичења.
Ученици се логују на сајт такмичења са својом шифром и лозинком која им је додељена.
Такмичење траје до 45 минута и има минимум 20 питања. Резултати такмичења истог дана
биће доступни на сајту такмичења после 21 часа, након прегледа и оцене свих тестова.
Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног
теста. Прво место освајају ученици са бројем бодова од 90.00 до 100. Друго место освајају
ученици са бројем бодова од 85.00 до 89.99. Треће место освајају ученици са бројем бодова
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од 80.00 до 84.99. На следећи ниво такмичење пласирају се ученици који су освојили прво,
друго или треће место. Списак свих пласираних ученика објављује се на сајт такмичења.
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 16.
Републичко такмичење за ученике који су стекли пласман са окружног такмичења, одржава
се у Бору, у случају социјалне дистанце због вируса такмичење се одржава онлајн.
Сви пласирани ученици за републичко такмичења долазе на такмичење са својим
пратиоцима и раде такмичење у групама које су одређене на дан такмичења.
Члан 17.
Такмичење има минимум 20 питања, време за решавање теста је 45 минута. Резултати
такмичења истог дана биће доступни на сајту такмичења после 21 часа, након прегледа и
оцене свих тестова.
Члан 18.
Услови за све ученике на такмичењу су исти. У просторији где се одвија такмичење
незапосленима је забрањен улаз и могу боравити само дежурни наставници или евентуално
представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја у функцији контроле и
надзора такмичења.
Сви ученици су обавезни да код себе имају оверену ђачку књижицу. Ученици за
време такмичења самостално решавају тест. Сваки ученик који на било који начин буде
ометао друге ученике за време такмичења, комуницирао са њима или са дежурним за
време такмичења, аутоматски се дисквалификује.
Ученик потписује завршени тест који остаје код стручне комисије такмичења и
власништво је Организатора такмичења.
За време такмичења, ментор ученика или пратилац на такмичењу, који на било који
начин буде ометао, омаловажавао или прекидао рад комисија, биће елиминисан са
такмичења. Евенуталну жалбу на постигнут резултат ученика или рад комисије, ментор
прилаже организатору такмичења, искључиво у писаној форми, која се оверава од стране
организатора, оригинал остаје организатору а снимљена копија примерка електронски се
шаље на мејл ментора.
Рок за примедбе је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата на сајт
такмичења, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора
smajsoft1907967@gmail.com , са мејл адресе ментора/пратиоца такмичења или са званичног
мејла школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети
подаци ученика нису тачни. Примедбе треба да буду концизно састављене и аргументоване
чињеницама. Примедбе са вулгарностима, ласцивним изразима, вређањима и слично неће
се узимати у обзир.
Члан 19.
Табела за вођење евиденције учесника такмичења је у електронском облику и попуњава се
ЋИРИЛИЧНИМ ПИСМОМ:
Рб.

Презиме

Име

Разред

Школа

Место

Бод

Време
завршетка
теста

Пласман
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Члан 20.
Табела за вођење евиденције ментора/пратиоца учесника такмичења је у електронском
облику и попуњава се ЋИРИЛИЧНИМ ПИСМОМ:
Рб.

Презиме
ментора

Име ментора

Школа

Место

Степен стручности

Члан 21.
Број освојених бодова ученика на такмичењу представља проценат успешности урађеног
теста. Прво место и диплому освајају ученици са бројем бодова од 95.00 до 100. Друго место
и диплому освајају ученици са бројем бодова од 90.00 до 94.99. Треће место и диплому
освајају ученици са бројем бодова од 85.00 до 89.99.
Члан 22.
Електронским путем Организациони одбор такмичења доставља Министарству извештај о
резултатима, у року од седам дана по одржаном такмичењу, на основу упутства које им
доставља Министарство.
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 23.
Међународно такмичење (финално такмичење) одржава се за ученике који су стекли
пласман са Републичког такмичења.
Сви пласирани учесници са Републичког такмичења долазе на такмичење са својим
менторима / пратиоцима и раде такмичење у групама које су одређене на дан такмичења, у
случају социјалне дистанце због вируса такмичење се одржава онлајн.
Тест има минимум 20 питања, време за решавање теста је 45 минута.
Члан 24.
Број освојених бодова ученика на Међународном такмичењу представља проценат
успешности урађеног теста. Прво место и диплому на Међународном такмичењу освајају
ученици са бројем бодова од 96.00 до 100. Друго место и диплому освајају ученици са
бројем бодова од 93.00 до 95.99. Треће место и диплому освајају ученици са бројем бодова
од 90.00 до 92.99. Ученик који није одрадио такмичење, осваја нула бода.
Члан 25.
Услови за све ученике на Међународном такмичењу су исти. У просторији где се
одвија такмичење незапосленима је забрањен улаз и могу боравити само дежурни
наставници или евентуално представник Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у функцији контроле и надзора такмичења.
Сви ученици су обавезни да код себе имају неку од следећих важећих легитимација:
оверена ђачка књижица са сликом, уверење школе, лична карта или пасош.
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Члан 26.
Ученици за време такмичења самостално решавају тест на енглеском језику. Они
учесници којима енглески језик није матерњи, имају могућност да користе речнике у току
такмичења. Помоћ преводиоца у току самог такмичења, није дозвољена већ само
коришћење речника.
Члан 27.
Сваки ученик који на било који начин буде ометао друге ученике за време
такмичења, комуницирао са њима или са дежурним за време такмичења, аутоматски се
дисквалификује.
Ученик потписује завршени тест који остаје код стручне комисије такмичења и
власништво је Организатора такмичења.
Након завршетка Међународног такмичења свих група, прелиминарни резултати
биће доступни на сајту такмичења, након прегледа свих тестова.
Члан 28.
За време Међународног такмичења, ученик или његов ментор/пратиоц, који на било
који начин буде ометао, омаловажавао или прекидао рад комисија, биће елиминисан са
такмичења. Евенуталну жалбу на постигнут резултат ученика или рад комисије,
ментор/пратиоц прилаже организатору такмичења, искључиво у писаној форми, која се
оверава од стране организатора, оригинал остаје организатору а снимљена копија примерка
електронски се шаље на мејл ментора/пратиоца.
Рок за примедбе је најкасније 2 дана од дана објављивања резултата на сајт
такмичења, шаљу се искључиво електронском поштом на мејл организационог одбора
smajsoft1907967@gmail.com , са мејл адресе вође ментора/пратиоца или са званичног мејла
школе из које је ученик. У супротном ће се приговори сматрати неважећим јер унети подаци
ученика нису тачни. Примедбе треба да буду концизно састављене и аргументоване
чињеницама. Примедбе са вулгарностима, ласцивним изразима, вређањима и слично неће
се узимати у обзир.
Члан 29.
Трошкове учешћа на Националној Еколошкој Олимпијади сноси организатор такмичења
само за учеснике, не и за пратиоце, док све остале трошкове сноси локална самоуправа,
школа учесника или сам појединац.
Члан 30.
Учешће на међународним нивоима такмичењима, подразумева и трошкове котизације за
учешће, трошкове превоза до дестинације где се одржава Финално такмичење.
Рефундација трошкова котизације за учешће такмичара из Републике Србије који су
учествовали на Међународном нивоу такмичења, од локалне самоуправе, донатора, врши се
искључиво на текући рачун школа.
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Члан 31.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ
на НАЦИОНАЛНОЈ ЕКОЛОШКОЈ ОЛИМПИЈАДИ
* Пријава се попуњава електронски директно на сајту такмичења

Име и презиме ученика:
Датум рођења:
Разред:
Назив школе:
Место:
Емаил адреса:
Име и презиме
наставника/пратиоца:
Датум рођења
наставника/пратиоца:
Емаил адреса
наставника/пратиоца:
Степен стручности
наставника/пратиоца:
Шифра ученика:

ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР

(c) 2021 by CEZAR & RCT BOR
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