Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia
p. p. 1677, 1001 Ljubljana
izdaja
PRAVILNIK O TEKMOVANJU IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
ZA UČENCE 7. RAZREDA

1. člen
(Vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja šolsko in državno tekmovanje v znanju angleščine za učence 7. razreda
(v nadaljevanju: tekmovanje). Postopek za izbiro tekmovalcev za udeležbo na državnem
tekmovanju določi posamezna šola sama, ob upoštevanju 4. člena tega pravilnika.
S tem pravilnikom se določa:
 cilje tekmovanja;
 nosilca in organizatorja tekmovanja;
 pogoje za udeležbo na tekmovanju;
 razpis, vodenje tekmovanja in pripravo navodil;
 organizacijo tekmovanja;
 vlogo in naloge učiteljev in mentorjev;
 kriterije za podelitev priznanj;
 razglasitev dosežkov;
 ugovore na vrednotenje nalog;
 financiranje tekmovanja.
2. člen
(Cilji tekmovanja)
Cilji tekmovanja so:
 širjenje in poglabljanje znanja angleščine;
 motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja angleščine;
 popularizacija angleščine in njene praktične uporabe;
 medpredmetno povezovanje;
 spodbujanje medijske pismenosti;
 delo v skupini in upoštevanje mnenj članov skupine;
 spodbujanje druženja mladih iz različnih okolij;
 primerjanje znanja angleščine med učenci iz vse Slovenije;
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3. člen
(Nosilec tekmovanja)
Nosilec in organizator tekmovanja na obeh ravneh je Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika
IATEFL Slovenia (v nadaljevanju: IATEFL Slovenia).
4. člen
(Ravni tekmovanja)
Tekmovanje v organizaciji IATEFL Slovenija poteka na dveh ravneh: šolski in državni.
Za izvedbo šolskega tekmovanja poskrbijo šole. Šole same določijo kriterije za sestavo skupin,
vendar mora vsaka skupina šteti najmanj 2 in največ 5 članov. Prav tako šole same določijo kriterije,
na podlagi katerih skupine lahko sodelujejo na šolskem tekmovanju. Število skupin, ki se s
posamezne šole udeležijo šolskega tekmovanja, ni omejeno.
Vsaka šola lahko pošlje na državno tekmovanje največ tri izdelke (torej tri pare/skupine).
5. člen
(Pravica do udeležbe na tekmovanju)
Tekmovanja se lahko udeležijo učenci 7. razreda osnovne šole.
Učenci, ki jim je angleščina materni jezik, oz. ki so več kot eno leto živeli na angleško govorečem
področju, se tekmovanja ne morejo udeležiti. Dijaki ob prijavi na tekmovanje podpišejo izjavo, da
njihov materni jezik ni angleščina.
6. člen
(Naloge organizatorja)
Naloge organizatorja (IATEFL Slovenia):
 imenuje koordinatorja tekmovanja;
 imenuje državno tekmovalno komisijo;
 do 31. 7. objavi razpis tekmovanja;
 zagotovi zadostno število strokovnjakov s področja poučevanja angleščine kot tujega jezika, ki
ocenijo tekmovalne izdelke na državni ravni;
 zagotovi tiskovine za priznanja in potrdila ter morebitne nagrade;
 objavi dosežke tekmovalcev;
 hrani dokumentacijo tekmovanja in evidenco izdanih priznanj ter potrdil;
 organizira morebitno zaključno prireditev z objavo dosežkov.
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7. člen
(Imenovanje koordinatorja)
Koordinatorja tekmovanja imenuje Upravni odbor IATEFL Slovenia. Koordinator mora biti član
IATEFL Slovenia. Upravni odbor se lahko odloči, da objavi razpis za koordinatorja tekmovanja.
Koordinator mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo s področja angleščine.
Koordinator tekmovanja je hkrati tudi član in predsednik državne tekmovalne komisije.
8. člen
(Naloge koordinatorja)
Naloge koordinatorja so:
 upravnemu odboru v imenovanje predlaga člane državne tekmovalne komisije;
 pripravi razpis tekmovanja;
 pripravi navodila za prijavo na tekmovanje;
 pripravi finančni in vsebinski načrt organizacije in izvedbe tekmovanja in ga v potrditev
posreduje Upravnemu odboru IATEFL Slovenia;
 sodeluje s šolskimi koordinatorji pri izvedbi šolskih tekmovanj;
 je odgovoren za oblikovanje smernic za pripravo in izvedbo šolskega in državnega tekmovanja;
 ima pravico nadzora nad celotnim potekom tekmovanja;
 skrbi za ažuriranje dokumentacije s tekmovanja;
 poskrbi za objavo rezultatov tekmovanja in sezname dobitnikov priznanj;
 sodeluje pri morebitni podelitvi priznanj in nagrad;
 pripravi poročilo o tekmovanju, ki ga po odobritvi državne tekmovalne komisije posreduje
Upravnemu odboru IATEFL Slovenia.
9. člen
(Državna tekmovalna komisija)
Koordinator tekmovanja upravnemu odboru v imenovanje predlaga člane državne tekmovalne
komisije. Komisija ima tri (3) člane iz vrst osnovnošolskih učiteljev angleščine. Komisijo vodi
predsednik. Imenovanje predsednika določa 7. člen.
10. člen
(Naloge državne tekmovalne komisije)
Državna tekmovalna komisija:
 poskrbi za imenovanje teme za tekmovanje;
 pripravi morebitna dodatna navodila za ocenjevalce;
 ima pravico nadzora nad celotnim potekom tekmovanja;
 sodeluje pri podelitvi priznanj in morebitnih nagrad;
 odloča o pritožbah tekmovalcev;
 obravnava koordinatorjevo poročilo o tekmovanju.
11. člen
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(Sodelovanje učiteljev mentorjev)
Mentorji na svojih šolah sodelujejo pri izvedbi šolskega tekmovanja. Mentorji poskrbijo, da so
izdelki pravočasno objavljeni na za tekmovanje predpisani spletni strani.
Navodila za izvedbo šolskega tekmovanja, kriterije za ocenjevanje ter ostalo potrebno gradivo šola
prejme od IATEFL Slovenia.
Na državno tekmovanje se s posamezne šole lahko udeležijo največ tri skupine (pari), ki štejejo od
2 do 5 tekmovalcev. Vsak tekmovalec lahko sodeluje le v eni skupini, vsak par/skupina pa lahko
pošlje le en izdelek. Vsaka skupina ima lahko samo enega mentorja.
12. člen
(Prostovoljnost sodelovanja učencev)
Sodelovanje učencev na tekmovanju (v nadaljevanju: tekmovalcev) je prostovoljno.
13. člen
(Razpis tekmovanja)
Organizator objavi razpis tekmovanja do konca julija tekočega šolskega leta za naslednje šolsko
leto. Razpis pripravi koordinator tekmovanja, podpišeta pa ga koordinator tekmovanja in
predsednik društva. Razpis se javno objavi na spletni strani IATEFL Slovenia. Vabilo k udeležbi
na tekmovanju se pošlje tudi vsem osnovnim šolam.
14. člen
(Vsebina razpisa)
Razpis tekmovanja obsega:
 rok (datum) in način prijave in oddaje izdelkov na šolski in državni ravni;
 temo in navodila za izdelavo izdelkov;
 kriterije za ocenjevanje.
15. člen
(Prijava na državno tekmovanje)
Tekmovanje (tako šolsko kot tudi državno tekmovanje) je brezplačno.
Na državno tekmovanje tekmovalce prijavijo šole, ki jih tekmovalci obiskujejo. Prijava mora
vključevati:
 število in poimenski seznam tekmovalcev;
 naziv in sedež šole, ki jo tekmovalci obiskujejo;
 ime in priimek učitelja mentorja/mentorice in njegov/njen elektronski naslov;
 število in poimenski seznam učiteljev v šolski tekmovalni komisiji, ki je popravljala tekmovalne
naloge na šolski ravni.
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Prijave morajo biti poslane v roku, določenem v razpisu tekmovanja. Prijav, prispelih po roku,
organizator tekmovanja ni dolžan upoštevati. Prijavitelj jamči za verodostojnost podatkov.
16. člen
(Udeležba na državnem tekmovanju)
Državnega tekmovanja se udeležijo največ tri skupine (pari) s posamezne šole.
17. člen
(Pohvale na šolskem tekmovanju)
Skupine (pari) lahko prejmejo pohvalo za sodelovanje. Pohvale izda in podeli šola in ne društvo
IATEFL Slovenia.
18. člen
(Priznanja na državnem tekmovanju)
Učenci lahko na državnem tekmovanju dosežejo bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Kriteriji za
določanje meje priznanj določi državna tekmovalna komisija.
Kadar je število tekmovalcev na osnovni ravni tekmovanja 500 in več, se lahko podeli najmanj 20
in največ 65 zlatih priznanj.
Kadar je število tekmovalcev na osnovni ravni tekmovanja manj kot 500, se lahko podeli najmanj
2 in največ 19 zlatih priznanj.
Državna tekmovalna komisija določi število točk, ki jih kandidati morajo doseči za bronasto,
srebrno in zlato priznanje. Komisija točke določi na podlagi naslednjega pravila:
 zlato priznanje: 90 % ali več možnih točk;
 srebrno priznanje: 80 % ali več možnih točk;
 bronasto priznanje: 70 % ali več možnih točk.
V kolikor bi s tem pravilom presegli števila, določena v 3. in 4. odstavku tega člena, komisija
sprejme sklep, s katerim prilagodi odstotek učencev, ki prejmejo zlato oz. srebrno priznanje.
Tekmovalcem, ki so se najbolje izkazali, lahko organizator poleg priznanj podeli tudi nagrade. O
dodelitvi nagrad odloča državna tekmovalna komisija.
Priznanja podeli organizator. Vsa podeljena priznanja morajo biti podpisana in žigosana.
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19. člen
(Objava rezultatov šolskega in državnega tekmovanja)
Vsi rezultati se objavijo s soglasjem tekmovalcev.
Rezultati šolskega tekmovanja morajo biti objavljeni najpozneje 10 dni od izvedbe tekmovanja (na
šoli, kjer je bilo tekmovanje izvedeno).
Vodje šolskega tekmovanja rezultate pošljejo tudi koordinatorju, kar pa ni hkrati tudi prijava na
državno tekmovanje, temveč pogoj. Skupaj z imeni tekmovalcev, ki se uvrstijo na državno
tekmovanje, mentorji koordinatorju pošljejo tudi imena sodelavcev, ki so sodelovali v šolski
tekmovalni komisiji (ki so popravljali izdelke na šolski ravni).
Rezultati državnega tekmovanja morajo biti objavljeni največ 14 dni po izvedbi tekmovanja.
Objava dosežkov vključuje:
 naslov tekmovanja;
 ime skupine/para in imena in priimki tekmovalcev;
 naziv in sedež šole, ki jo tekmovalci obiskujejo;
 ime in priimek mentorja oz. mentorice;
 število doseženih točk;
 doseženo mesto.
20. člen
(Evidenca s tekmovanj)
Evidenco o priznanjih in dokumentacijo s tekmovanj hrani IATEFL Slovenia.
21. člen
(Ugovor na vrednotenje nalog)
Če skupina/par meni, da je na tekmovanju dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve
rezultatov, lahko v roku treh delovnih dni od objave rezultatov pri državni tekmovalni komisiji
preko priporočene pošte vloži ugovor na seštevek točk in/ali prošnjo za ponoven pregled nalog.
Državna tekmovalna komisija najkasneje v štirinajstih delovnih dneh po prejemu ugovora izdelek
tekmovalcev ponovno pregleda, sprejme odločitev in tekmovalce ter mentorja obvesti o odločitvi,
ki vključuje tudi utemeljitev. Odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna.
22. člen
(Financiranje tekmovanja)
Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so lahko:
 sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja;
 sredstva pridobljena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
 darila in volila;
 prispevki sponzorjev in donatorjev;
 drugi viri.
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23. člen
(Stroški tekmovanja)
Med stroške tekmovanja se šteje:
 priprava in urejanje spletne strani za tekmovanje;
 priprava in razpošiljanje razpisa, vabil in drugih obvestil;
 delo državne tekmovalne komisije;
 delo pri organizaciji nadzora;
 ocenjevanje izdelkov na državnem tekmovanju;
 priznanja in potrdila;
 morebitne nagrade za zmagovalce;
 organizacija morebitne zaključne prireditve.
24. člen
(Prijavnina za državno tekmovanje)
Tekmovanje je brezplačno.
Dodatna materialna sredstva za izvedbo tekmovanja na obeh ravneh zagotovi šola, ki tekmovanje
izvede.
25. člen
(Diskvalifikacija)
Izdelek bo diskvalificiran v naslednjih primerih:
 neprimerna in/ali nespoštljiva vsebina izdelka;
 pred kamero ne nastopajo vsi sodelujoči učenci z govorjenim besedilom;
 skripta ni priložena;
 neupoštevanje časovne omejitve;
 izdelek je nedokončan;
 nepopolna prijava na državno tekmovanje ali
 če je naknadno ugotovljeno, da je materni jezik prijavljenega tekmovalca/-ev angleščina (v tem
primeru se diskvalificira celo skupino/par).
Državna tekmovalna komisija izdelke diskvalificira s sklepom in o tem pisno obvesti tekmovalca/e in mentorja.
V primeru diskvalifikacije izdelka, le-ta ne bo ocenjen in tako tudi ne bo na seznamu med
objavljenimi rezultati državnega tekmovanja.
26. člen
(Odgovornost za tekmovalce)
Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja na obeh ravneh prevzame šola, ki izvaja
tekmovanje.
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27. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)
Šole na tekmovanju sodelujejo prostovoljno. Delo učiteljev mentorjev na tekmovanju se ne
nagrajuje denarno.
Udeležencem pri organizaciji in izvedbi tekmovanja se sodelovanje upošteva pri napredovanju v
nazive v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
IATEFL Slovenia najkasneje do konca tekočega šolskega leta mentorjem izda potrdila o dosežkih
njihovih tekmovalcev. Enako velja za udeležence pri organizaciji tekmovanja ter ocenjevalce.
28. člen
(Vodenje in hramba evidence)
IATEFL Slovenia mora voditi evidenco izdanih potrdil mentorjem tekmovalcev, ki so pridobili
priznanja in arhiv o tekmovalcih, ki vsebuje podatke o rezultatih in izdanih priznanjih in potrdilih,
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Arhiv o tekmovalcih se mora hraniti za
preteklih pet let.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Pravilnik o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 7. razreda po predhodni obravnavi sprejme upravni
odbor IATEFL Slovenia.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše predsednica/predsednik IATEFL Slovenia.
31. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika prenehajo veljati vsi obstoječi pravilniki o tekmovanju iz znanja
angleščine za učence 7. razreda osnovne šole.
Predsednica IATEFL Slovenia
Dolores Malič

Ljubljana, 25. 7. 2018

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia
Pravilnik o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 7. razreda

Stran 8

