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ПРАВИЛНИК   СМОТРЕ   

«ФЕСТИВАЛ  ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ ШКОЛА – ФЛУОШ» 
 
Чл. 1 
Смотру «ФЕСТИВАЛ  ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ ШКОЛА – ФЛУОШ» организује 
Удружење војвођанских учитеља уз подршку Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије (Календар смотри и такмичења). 
ФЛУОШ има свој лого и песму. 
 
Чл. 2 
Организатор јавно објављују конкурс «ФЕСТИВАЛА  ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ 
ШКОЛА – ФЛУОШ» и шири га путем својих мрежа одвојено за републичку и за 
међународну смотру. 
 
Чл. 3 
Конкурс ФЛУОШ-а се расписује у октобру месецу за текућу школску годину. 
Пријављеним учесницима се одређеном динамиком шаљу упутства о даљим 
корацима. Комуникација се врши путем е-поште и телефонских разговора, а 
припрема учесника путем е-поште, телефонских разговора и организованих 
консултативних састанака. 
 
Чл. 4 
Смотра ФЛУОШ-а се организује на 4 нивоа: 

• школски (у јануару) 
• (међу) окружни (у фебруару/марту) 
• републички (у мају) 
• међунеродни (у мају) 

 
Чл. 5 
Смотром ФЛУОШ-а су обухваћена деца основношколског узраста и наставници 
основних школа у Републици Србији и региону. 
Школску луткарску групу чине до 8 ученика и до 2 наставника (аутор и сарадник 
представе). 
 
Чл. 6  
Школску смотру организују школе учеснице смотре. Извештај са смотре достављају 
организатору ФЛУОШ-а. 
Чланови жирија  одлуке уз образложења  доносе већином гласова и воде записник. 
Жири смотре чине 3 члана: учитељ, наставник и директор (помоћник, педагог или 
психолог). Пожељно је да се учитељ и наставник члан жирија баве луткарством, 
драмом или рецитаторством. Жири у име школе бира најбољу луткарску представу 
млађег и старијег узраста. 
 
Чл. 7 
(Међу) окружну смотру организују Удружење војвођанских учитеља и основне 
школе регионални центри ФЛУОШ-а у свом простору.  На смотри могу да учествују 
највише 2 луткарске групе из исте основне школе (али у 2 категорије) уз предату 
Одлуку о избору представе на школској смотри и сагласности родитеља ученика. На 
смотри учествује до 12 луткарских група у једном дану. Жири вреднује сваку 
представу појединачно и проглашава најбољу представу смотре у обе категорије. 
Чланови жирија  одлуке уз образложења  доносе већином гласова и воде записник. 
Жири смотре чине: педагози луткари, технички саветник и представник Школске 
управе. 
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Жири бира најбољу луткарску представу (најбољу представу у целини) млађег и 
старијег узраста (пласман - 1. место). Дипломе добијају ученици и наставници 
појединачно. 
Дипломе и похвалнице додељене луткарској представи за појединачне елементе 
додељују се наставницима.  
Појединачни елементи представе који се вреднују су: дебитантски наступ, 
сценографија, креација лутака, сценски говор, анимација лутака, избор музике, 
звучних и светлосних ефеката, интеракција са публиком, примена луткарства у 
настави, јасно (индиректно) упућене поруке.  
 
Чл. 8 
Републичку смотру ФЛУОШ организује Удружење војвођанских учитеља у простору 
велике сале Позоришта младих у Новом Саду у потпуним професионалним 
условима. На смотри учествује до 8  луткарских група у једном дану. На републичкој 
смотри учествују најбоље луткарске представе са (међу)окружних смотри у две 
категорије. Чланови жирија  одлуке уз образложења  доносе већином гласова и воде 
записник. 
Дечији жири чине 3 ученика. Они бирају најбољу луткарску представу (најбољу 
представу у целини) млађег и старијег узраста. Диплома се додељује наставницима. 
Стручни жири смотре чине: педагози луткари, технички саветник, драмски уметници -
луткари и представник Школске управе. 
Стручни жири бира најбољу луткарску представу (најбољу представу у целини) 
млађег и старијег узраста (пласман  - 1. место).  
Дипломе стручног жирија за најбољу представу добијају ученици и наставници 
појединачно. 
Стручни жири дипломе и похвалнице додељене луткарској представи за појединачне 
елементе додељује наставницима.  
 
Чл. 9 
Међународну смотру ФЛУОШ организује Удружење војвођанских учитеља у 
простору велике сале Позоришта младих у Новом Саду у потпуним професионалним 
условима  и основним школама у Новом Саду. 
Међународна смотра ФЛУОШ - а обухвата 
А) смотру школских луткарских група (најбољих из Републике Србије и одабраних из 
земаља региона) и 
 Б) такмичарске категорије за наставнике:  

• Најбољи ауторски луткарски текст, 
• Најбоље израђене позоришне лутке, 
• Виолетина награда.  

Чланови жирија  одлуке уз образложења  доносе већином гласова и воде записник. 
Дечији жири чине 3 ученика. Они бирају најбољу луткарску представу (најбољу 
представу у целини) ФЛУОШ-а. Дипломе добијају наставници. 
Стручни жири смотре чине: педагози луткари, технички саветник, драмски уметници -
луткари и представник Школске управе. 
Жири бира најбољу луткарску представу (најбољу представу у целини) ФЛУОШ-а 
(пласман - 1. место). Дипломе добијају ученици и наставници појединачно. 
Дипломе и похвалнице додељене луткарској представи за појединачне елементе 
додељују се наставницима.  
 
Чл. 10 
Конкурс за најбољи најбољи ауторски луткарски текст расписује Удружење 
војвођанских учитеља од 21. ФЛУОШ-а (шк. 2014/2015. године) у оквиру 
међународне смотре са циљем да се посебно развија књижевно стваралаштво у овој 
области као основа за припрему школских луткарских представа.  Жири може да 
додели до три награде и три похвале. 
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Чл. 11 
Конкурс за најбоље израђене позоришне лутке расписује Удружење војвођанских 
учитеља од 21. ФЛУОШ-а (шк. 2014/2015. године) у оквиру међународне смотре са 
циљем да се посебно развија ликовно и техничко познавање израде позоришних 
лутака. Жири може да додели до три награде и три похвале. 
 
Чл. 12 
Виолетина награда се додељује од 2009. године појединцима и организацијама 
заслужним за развој школског луткарства. Награда је успостављена у знак сећања 
на преминулу колегиницу Виолету Васиљевић из Сремске Митровице која је била 
изузетан учитељ-луткар. Награда се састоји од штампаног признања и сата који 
подсећа на проток времена. 
 
Чл. 13 
Детаљни услови такмичења, напомене  и упутства написани су у допису конкурса и 
са позивом објављени у „Просветном прегледу“, путем е-поште и интернет страница 
организатора. 
 
Чл. 14 
Резултати такмичења се објављују 1,5 сат након изведене смотре. Тада се додељују 
и признања. 
 
Чл. 15 
. Учесници такмичења могу након објављивања резултата смотре уложити писмену 
жалбу  организатору. Жири је дужан да одговори писменим путем у року од сат 
времена. 
 
 

Удружење војвођанских учитеља 
организатор такмичења 


