ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД
КНЕЗ МИХАИЛОВА 35/4
БРОЈ 52 / УО ДМС
БЕОГРАД, 28. 08. 2016.

На основу овлашћења из члана 18 став 2 Статута Друштва математичара
Србије сазивам

2. СЕДНИЦУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
Седница ће се одржати у суботу 03. септембра 2016. године у 11:00 часова у
просторијама ОШ „ Мајка Југовића“ – Градски парк 9 у Земуну“ (паркинг код
Хале „Пинки“) и имаће следећи

ДНЕВНИ РЕД:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Разматрање и усвајање Записника са 1. седнице УО ДМС
Обележавање 50-те годишњице „Математичког листа“ (др Војислав Андрић)
Акредитовани програми ДМС о стручно-педагошком усавршавању
наставника од 2016. до 2018. године (др Зоран Каделбург)
Припрема зимског семинара ДМС (др Војислав Андрић)
Разматрање и доношење ставова ДМС у вези са:

Актуелном ситуацијом са образовањем наставног особља за област
математике (др Бранислав Поповић);

Уредбом о (не) запошљавању наставника математике на основу
конкурса (др Војислав Андрић);
Информације
Текућа питања

Молим вас да у случају спречености да присуствујете седници УО ДМС на исту
пошаљете своју замени или да нас о одсуству благовремено обавестите телефоном
(011 30 36 818). или електронском поштом (drustvomatematicara@yahoo.com).
Председник УО
Друштва математичара Србије
проф. др Бранислав Поповић, с.р.
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Део материјала за 2. седницу УО ДМС је у прилогу:

Достављено:

Члановима УО ДМС

Председнику ДМС - др Војиславу Андрићу

Председнику НПС - др Александру Липковском
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ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД
КНЕЗ МИХАИЛОВА 35/4
БРОЈ 12 / УО ДМС
БЕОГРАД, 12. 03. 2016.

ЗАПИСНИК
са 1. седнице Управног одбора Друштва математичара Србије
Математички факултет, Београд
12.03.2016. године, почетак у 1115
На основу овлашћења из члана 23. став 2. Статута Друштва математичара Србије,
седницу Управног одбора ДМС сазвао је председник УО ДМС, проф. др Бранислав Поповић,
и предложио следећи дневни ред:
1. Смернице за даљи развој ДМС (уводно излагање председника Друштва)
2. Избор чланова Извршног одбора ДМС
3. Обавештења и текућа питања
Присутно је 15 чланова УО ДМС (од 22). Дневни ред је једногласно прихваћен.
1. Смернице за даљи развој Друштва математичара Србије
Новоизабрани председник ДМС др Војислав Андрић је у свом уводном излагању
укратко навео основне проблеме пред којима се очекује да ће се ДМС наћи у наредном
периоду, као и предлоге активности на превазилажењу тих проблема. Посебно је истакнут
проблем активирања чланства и, нарочито, подружница које из разних разлога не раде, или
уопште нису формиране. На томе ће се интензивно радити. Сем тога су наведене и друге
области рада, подељене у основном на седам ресора за која ће бити задужени поједини
чланови новог Извршног одбора.
У дискусији која је уследила, и у којој је учествовала већина чланова УО, у основном
су подржане предложене смернице, а сугерисане су и разне друге активности. Међу њима је
најважнија потреба да се ДМС ангажује у вези доношења и, посебно, правилног спровођења
Правилника о стручној спреми професора математике и информатике.
2. Избор Извршног одбора Друштва математичара Србије
У складу са напред поменутим пословима и одговарајућим ресорима, председник
Друштва је предложио следећи састав Извршног одбора ДМС:
1. др Војислав Андрић (председник по положају), настава математике,
2. др Филип Марић, информатика,
3. др Ђорђе Кртинић, рад са обдаренима,
4. проф. др Зоран Каделбург, издавачка делатност,
5. Предраг Терзић, популаризација математике,
6. проф. др Розалија Мадарас Силађи, организациона питања,
7. Славољуб Милосављевић, инфраструктура ДМС.
Управни одбора је једногласно усвојио овај предлог и тиме изабрао наведени састав
Извршног одбора, са мандатом од две године.
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3. Обавештења и текућа питања
В. Андрић је дао информацију о неким актуелним питањима у вези спровођења
такмичења. Посебно је истакнуто да се број пријављених за такмичење „Кенгур без граница“
сваке године повећава и да ће ове године бити близу 33.000.
Разговарано је и о питањима иновације наставних програма информатике и спору
који је настао на релацији наставници техничког образовања – аутори предлога о
иновацијама, као и у улози ДМС у насталој ситуацији.
Седница је завршена у 1230.
Записник водио,
проф. др Зоран Каделбург, с.р.

Председник УО ДМС,
проф. др Бранислав Поповић, с.р
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ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД
КНЕЗ МИХАИЛОВА 35/4
БРОЈ 46 / ПР ИО ДМС
БЕОГРАД, 03. 08. 2016.
ПРЕДЛОГ

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
50 ГОДИНА „МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА“
ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
1. УВОД
Први примерак „Математичког листа“ за ученике основне школе (I – 1)
изашао је из штампе 5. априла 1967. године као експериментално издање. Други,
такође експериментални број (I – 2) број је издат 5. маја 1967. године, али су због
великог интересовања школа, ученика и наставника оба броја касније доштампана и издата као као једна свеска која је садржала оба експериментална броја.
Главни уредник листа била је проф. др Милица Илић Дајовић, а одговорни
уредник професор Богољуб Маринковић.
Лист је у том почетном периоду свог развоја од 1967. године, па све до школске 1973/74. године излазио пет пута годишње. Од школске 1974/75. године до
школске 2009/10. лист је излазио шест пута годишње, да би се од школске 2010/11.
године вратио на првобитну концепцију и сада се приређује пет бројева листа у
једној школској години.
У школској 2015/16. изласком броја (L – 5) навршило се тачно 50 година
излажења „Математичког листа“ за ученике основних школа чије садржаје су као
главни и одговорни уредник обликовали проф. др Ратко Тошић и Вера Јоцковић.
Остаје питање да ли је 50 година „Математичког листа“ ове календарске
године, када је изашло комплетно 50. годиште листа, или следеће, када је реална
годишњица 5. 04. 2017, али када је већ при крају 51. годиште листа. Било, како
било, предлажем да јубилеј обележимо у првом полугодишту школске 2016/17.
године, јер је то школска година у којој се навршава 50 година листа, али и због
следећих чињеница:
 у пролеће 2017. због огромне активности ДМС и школа око редовних математичких такмичења и „Кенгура“ реално није могуће направити неку значајну
акцију у основним школама;
 акција која ће повећати читаност листа, тј. број претплатника у 2016/17. нам је
потребна одмах (у јесен), јер у пролеће неће имати ефекте на повећање броја
претплатника;
 у јесен 2017/18. ће бити штампани први бројеви 52. годишта, па смо се од бројке
50 превише удаљили;
 у 2017. години имамо и још један јубилеј – 50. Републичко такмичење ученика
основних школа и мислим да би нам два јубилеја у једној години била превише.
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2. ЦИЉЕВИ ОБЕЛЕЖАВАЊА
Да би јубилеј 50 година „Математичког листа“ имао ефекте, тј. да га не би
реализовали реда ради, потребно је да дефинишемо реалне циљеве обележавања,
а чини ми се да су они следећи:
 популаризација математике и информатике међу ученицима основних школа;
 повећање читаности, тј. броја претплатника „Математичког листа“;
 увећавање угледа и ауторитета Друштва математичара Србије у стручној,
образовној и јавности уопште, као организације која се константно, активно и
систематично бави младима и њиховим математичким образовањем;
 указивање неопходне пажње и части личностима које су у протеклих 50 година
значајно допринели афирмацији „Математичког листа“, математике и информатике међу ученицима основних школа;
 активно укључивање Подружница и чланова у Програм обележавања.

3. ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
Да би остварили постављене циљеве у обележавању 50 година „Математичког листа“ предлажем да реализујемо следеће активности:
 Квиз „Математичког листа“ (у коме ће кроз општинска, окружна, субрегионална, регионална такмичења и завршно такмичења учествовати неколико
стотина основних школа и неколико хиљада ученика)
 Изложбу свих до сада изашлих примерака „Математичког листа“ и осталог
материјала везаног за лист;
 Завршну свечаност која би поред малог културно-уметничког програма,
свечаног дела имала и радни део, тј. финални део Квиза (било би добро када
би је макар и одложено снимала нека од националних телевизија).

3.1. ОРГАНИЗАЦИЈА КВИЗА
Свако квиз такмичење, без обзира на ком нивоу се организује имало би
следећи сценарио:
 Кратко представљање „Математичког листа“ (историја, значај, садржаји ...);
 Квиз такмичење ученика млађих разреда;
 Квиз такмичење ученика старијих разреда.
Квиз за обе категорије ученика има обавезујући сценарио и пуну аутономност организатора у избору неутралног жирија такмичења и питања (задатака),
при чему се мора водити рачуна о одмерености, јер ако су они превише лаки, квиз
губи такмичарски карактер, а ако су превише тешки онда ће ефекти квиза уместо
мотивационих бити супротни и нећемо имати жељене ефекте популаризације.
По завршетку сваког такмичења организатор такмичења је обавезан да:
1. Прогласи и дипломама ДМС награди победнике такмичења;
2. Победничку екипу пријави за наредни ступањ такмичења;
3. Друштву математичара Србије доставе on line Извештај о реализованом квиз
такмичењу.
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ШКОЛСКА КВИЗ ТАКМИЧЕЊА
Школска квиз такмичења организују школски Активи наставника математике, који су аутономни у избору садржаја питања на квизу, формирања школских
екипа и свим другим питањима, уз обавезу да се се придржавају сценарија такмичења и правила 1, 2. и 3. Школски ниво такмичења треба завршити до 30.09.2016.

ОПШТИНСКА КВИЗ ТАКМИЧЕЊА
Општинска квиз такмичења организују општински Активи наставника
математике, а учеснице су све школе које до 16.10.2016. пријаве своје екипе. Ако је
број екипа већи од 5, организују се предтакмичења тако што се жребом извлаче
учесници квалификационих такмичења. У једном квалификационом такмичењу
може бити највише 5 екипа. Победници квалификационих такмичења учествују
на завршном општинском такмичењу, а победник општинског такмичења се
пријављује за окружно такмичење. Општински ниво такмичења треба завршити
до 15.10.2016. године.
Добро би било да задатке за квиз састављају неутралне комисије (можда
наставници из средњих школа). Општински активи наставника математике су
обавезни да се придржавају сценарија такмичења и правила 1, 2. и 3 .

ОКРУЖНА КВИЗ ТАКМИЧЕЊА
Окружна квиз такмичења организују надлежне Подружнице математичара
у 26 окружних места (видети шему на наредној страни), а учесници су све општине
које до 16.10.2016. пријаве своје екипе. Ако је број екипа већи од 6, организују се
предтакмичења тако што се направи територијално рационална међуопштинска
такмичења. У једном квалификационом такмичењу може бити највише 6 екипа.
Победници квалификационих такмичења учествују на завршном окружном
такмичењу, а победник (или прве две екипе екипе, за Београд три екипе) са
окружних такмичења се пријављује за субрегионална такмичења. Окружни ниво
такмичења треба завршити до 31.10.2016. године.
Добро би било да задатке за квиз састављају неутралне комисије (можда
наставници из средњих школа). Подружнице математичара су обавезне да се
придржавају сценарија такмичења и дефинисаних правила 1, 2. и 3.

СУБРЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА
Субрегионална квиз такмичења организују надлежне Подружнице
математичара у 12 субрегионалних места: Нови Сад, Зрењанин, Суботица, Београд, Ваљево, Пожаревац, Крагујевац, Ужице, Краљево, Ниш, Лесковац, Зајечар
(видети шему на наредној страни), а учесници су сви окрузи који до 01.11.2016.
пријаве своје екипе. Број екипа на субрегионалним такмичењима је 3 или 4.
Победници субрегионалних такмичења се пријављују и учествују на регионалном
такмичењу. Субрегионални ниво такмичења треба завршити до 15.11.2016. године.
Добро би било да задатке за квиз састављају неутралне комисије (можда
наставници из средњих школа). Подружнице математичара су обавезне да се
придржавају сценарија такмичења и дефинисаних правила 1, 2. и 3.
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА КВИЗА “МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА”

РБ

НИВО

1/8
ФИНАЛА

1/4
ФИНАЛЕ

½
ФИНАЛЕ

ФИНАЛЕ

ВРСТА

Окружна
такмичења

Субрегионал.
такмичења

Регионална
такмичења

Државно
такмичење

РОК

31.10.2016.

15.11.2016.

30.11.2016.

ДЕЦЕМБАР

УЧЕСНИЦИ

Победници
општинских
такмичења

Победници
окружних
такмичења

Победници
субрегион.
такмичења

Победници
регионалних
такмичења

ОКРУГ

1.

Округ ЈужноБанатски

Панчево

2.

Округ Средњи
Банатски

Зрењанин

3.

Округ Северно
Банатски

Кикинда

4.

Округ Северна Бачка

Суботица 1, 2

5.

Округ Западно-Бачки

Сомбор 1, 2

6.

Округ Јужна Бачка

Нови Сад 1, 2

7.

Округ Сремски

С. Митровица

РЕГИОН
„ВОЈВОДИНА“
8.

Град Београд

9.

Округ Мачвански

НОВИ САД
СУБОТИЦА
4 ЕКИПЕ
НОВИ САД
3 ЕКИПЕ
10 ЕКИПА

Шабац 1, 2
Ваљево 1, 2

11. Округ Подунавски

Смедерево 1, 2

12. Округ Браничевски

Пожаревац 1,
2

РЕГИОН “ЦЕНТАР”

ВАЉЕВО
4 ЕКИПЕ

Крагујевац 1,
2

14. Округ Расински

Крушевац

15. Округ Поморавље

Јагодина

16. Округ Златиборски

Ужице 1, 2

17. Округ Моравички

Чачак 1, 2

18. Округ Рашки

Краљево 1, 2

Округ Кос.
19.
Митровица

К. Митровица

РЕГИОН “ЗАПАД”
Зајечар 1, 2

21. Округ Борски

Бор 1, 2

22. Округ Топлички

Прокупље

23. Округ Пчињски

Врање
Лесковац

БЕОГРАД
БЕОГРАД
3 ЕКИПЕ

КРАГУЈЕВАЦ
4 ЕКИПЕ
УЖИЦЕ
4 ЕКИПЕ

КРАГУЈЕВАЦ

КРАЉЕВО
3 ЕКИПЕ
11 ЕКИПА

20. Округ Зајечар

ЕКИПЕ

ПОЖАРЕВАЦ
4 ЕКИПЕ
11 ЕКИПА

13. Округ Шумадија

3

БЕОГРАД
3 ЕКИПЕ

Београд 1, 2, 3

10. Округ Колубарски,

24. Округ Јабланички

ЗРЕЊАНИН
3 ЕКИПЕ

3

ЕКИПЕ

ЗАЈЕЧАР
4 ЕКИПЕ
ЛЕСКОВАЦ
3 ЕКИПЕ

8

НИШ

25. Округ Нишавски

Ниш 1, 2, 3

26. Округ Пиротски

Пирот

РЕГИОН “ИСТОК”
УКУПНО:

НИШ
4 ЕКИПЕ
11 ЕКИПА

3 ЕКИПЕ

43 ЕКИПЕ

12 ЕКИПА
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4 ЕКИПЕ

РЕГИОНАЛНА КВИЗ ТАКМИЧЕЊА
Регионална квиз такмичења организују надлежне Подружнице математичара у четири универзитетска цента: Београд (Београд, Ваљево, Пожаревац), Нови
Сад (Нови Сад, Суботица, Зрењанин), Ниш (Ниш, Зајечар, Лесковац) и Крагујевац
(Крагујевац, Краљево и Ужице), а учесници су по три најбоље субрегионалне
екипе (видети шему на претходној страни листа). Субрегионални организатори
такмичења су обавезни да до 16.11.2016. пријаве своје екипе. Број екипа на сваком
од четири субрегионална такмичења је тачно 3. Регионални ниво такмичења
треба завршити до 30.11.2016. године.
Задатке за субрегионални ниво такмичења (4 х 2 = 8 комплета) саставља
Комисија ДМС која је задужена за реализацију Квиза „Математичког листа“. За
реализацију квизова на овом нивоу такмичења треба обезбедити врло
ауторитативан и неутралан жири и два способна водитеља (најбоље је да су то
колегиница и колега - млади, стручни и елоквентни наставници).

ЗАВРШНО – РЕПУБЛИЧКО КВИЗ ТАКМИЧЕЊЕ
Завршни – републички ниво Квиза „Математичког листа“ организује
Комисија ДМС задужена за реализацију Квиза. Учествују по 4 најбоље екипе
млађих и старијих разреда из основних школа са подручја 4 региона – универзитетска центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац. Овај ниво такмичења треба
завршити до 15.12.2016. године – на пример у суботу 10. децембра 2016. године,
јер је после овог датума велика гужва (због ових или оних верских и државних
празника) коју треба по сваку цену избећи.
Задатке за републички ниво такмичења саставља Комисија ДМС која је
задужена за реализацију Квиза „Математичког листа“.
За реализацију квизова на овом нивоу такмичења треба обезбедити и два
врло ауторитативан и неутрална жирија и два пара способних водитеља (најбоље
је да су то колегиница и колега - млади, стручни и елоквентни наставници).

*
Комисија ДМС која је задужена за реализацију Квиза „Математичког
листа“ би направила оквирни, али по структури и редоследу задатак обавезни
сценарио квиза кога би се уз самостално састављање задатака (питања)
придржавале све школске, општинске, окружне и субрегионалне комисије.
Литература коју ће учесници квиза користити је:



Математички лист;
Задаци са такмичења „Кенгур без граница“.

*
Друштво математичара Србије и припадајуће Подружнице ДМС могу општинска, окружна, субрегионална и регионална квиз такмичења искористити и за
предавања за наставнике, научно-популарна предавања за грађане ... и сличне
манифестације које ће се реализовати под заставом „Математичког листа“, а у
оквиру обележавања 50 година „Математичког листа“.
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3.2. МОТИВАЦИЈА ШКОЛА И УЧЕНИКА
Мотивација школа и наставника зависи од новчаних средстава које успемо
да обезбедимо. Очигледно је да и ми као ДМС морамо уложити нека средства, али
и обезбедити приличне донације. Ако би све било идеално, онда би требало
учинити следеће:
 Одштампати и школама преко Подружница дистрибуирати око 1000 пропагандних плаката „50 година Математичког листа“;
 Дипломе за све победнике квиза од школског до републичког нивоа 1
 Захвалнице свим школама које су реализовале школске квизове
 Беџеви за учеснике квиза од окружног нивоа па на даље (1500 комада)
 Мајице за учеснике квиза од субрегиналног нивоа (500 комада)
 Медаље за победнике квиза на субрегионалним и регионалним нивоу (512
медаља)
 Квалитетније медаље за победнике квиза на државном нивоу (32 медаље)
 Награде за школе - победнике квиза (2 лаптопа)
 Награде за чланове победничких екипа (8 таблета)
 Симболичне награде за друг и трећепласиране школе и чланове екипа. 2

3.3. ИЗЛОЖБА „50 ГОДИНА МАТЕМАТИЧКОГ ЛИСТА“
Изложбу „50 година Математичког листа“ треба припремити истицањем
свих преко 270 примерака „Математичког листа“ од првог броја до данас, али и
припадајућих штампаних и материјалних ствари (укоричена издања, један број
летака, књига Арифа Золића са задацима из листа, оспецијална издања листа
Питагорина теорема, Одабрани задаци са математичких такмичења, Мала збирка
математичких занимљивости ...).
Отварање изложбе би било после Завршне свечаности, а пре малог коктела
којим би завршили цео програм.

3.4. ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ
Завршна свечаност би имала неколико делова







1
2

Мали културно-уметнички програм
Обраћање председника ДМС са кратким излагањем о улози „Математичког
листа“ у популаризацији математике и неговању научног подмладка
Додела златних плакета свим главним уредницима Математичког листа,
сребрних плакета одговорним уредницима и бронзаних плакета техничким
уредницима Математичког листа у протеклих 50 година.
Квиз „Математичког листа“ за млађе разреде основне школе
Квиз „Математичког листа“ за старије разреде основне школе
Изложба „50 година Математичког листа“
Све дипломе и остала обележја би имале у заглављу Министарство просвете као покровитеља обележавања
У прилогу вам шаљем и Формулар за донације који сам послао Телекому, а сличну апликацију
ћу данас-сутра послати и на Конкурс Министарства просвете.
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЕЛЕЖАВАЊА
Да би остварили постављене циљеве у обележавању 50 година „Математичког листа“ неопходан је и донети одговарајуће одлуке, информисати инфраструктуру ДМС и дефинисати одговарајућу организациону мрежу. У том смислу је
неопходно реализовати следеће активности:






Усвајање Програма обележавања 50 година „Математичког листа“ (ИО ДМС –
02. или 09. 09. 2016. године - поподне)
Именовање радне екипе за реализацију Програма обележавања 50 година
„математичког листа“
Упознавање подружница са активностима које се предузимају у оквиру
обележавања 50 година „Математичког листа“ (целодневна седница УО ДМС –
3. или 10. 09. 2016.)
Именовање 26 окружних координатора за реализацију Квиза (3. или 10. 09.
2016.).
Разговори у Министарству просвете, науке и технолошког развоја око неколико
видова подршке пројекту преко Школских управа и школа

5. МАРКЕТИНГ ЈУБИЛЕЈА
Да би остварили постављене циљеве у обележавању 50 година „Математичког листа“ неопходан је и одговарајући маркетинг у оквиру кога би требало
реализовати следеће активности:








Припрема сајта ДМС за ажурно информисање о току Квиза „Математичког
листа“
Припрема оn line Извештаја о реализованом квиз такмичењу
Конференција за новинаре у вези са обележавањем 50 година „Математичког
листа“
Пропаганда обележавања 50 година „математичког листа“ у националним и
локалним медијима
Тражење партнера за реализацију Програма обележавања 50 година
„Математичког листа“ (Телеком, Министарство просвете ...)
Штампање диплома, беџева и мајица и другог пропагандног материјала који
прати обележавање 50 година „Математичког листа“
Друге активности и догађаји који ће доприносити популаризацији математике
и обележавању 50 година „Математичког листа“ .
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ПРЕДЛОГ

PEПУБЛИКА CPБИЈА
MИHИCTAPCTBO IIPOCBETE,
HАУKE И TEXHOШКОГ РАЗВОЈ
БPOJ:
ДАТУМ: 26.08.2016.
БЕОГРАД
HEMAЊИНА, 22-26
 ШКОЛСКИМ УПРАВАМА
 ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Поштоване колегинице и колеге,
На просторима наше земље већ 50 година своје текстове, задатке и друге занимљиве
научне прилоге младим математичарима и информатичарима поклања “Математички лист”
за ученике основне школе - најстарији научно-популарни часопис за младе у Србији.
Тим поводом, Друштво математичара Србије, које већ 50 година са великом пажњом,
трудом и стручношћу издаје „Математички лист“ жели амбициозно и радно да обележи свој
и наш велики јубилеј, а афирмативни циљеви обележавања 50 година „Математичког листа“
су:






популаризација математике и информатике међу ученицима основних школа огранизацијом низа математичких квизова од нивоа школе до републичког нивоа;
повећање читаности, тј. броја претплатника „Математичког листа“;
увећавање угледа и ауторитета Друштва математичара Србије у стручној, образовној и
јавности уопште, као организације која се константно, активно и систематично бави
младима и њиховим математичким образовањем;
указивање неопходне пажње и части личностима које су у протеклих 50 година значајно
допринели афирмацији „Математичког листа“, математике и информатике међу ученицима основних школа;
активно укључивање ученика и наставника, основних школа, Подружница математичара,
родитеља и пријатеља математике у Програм обележавања.

Зато искрено пепоручујем школама, општинским и регионалним активима наставника
математике да се активно укључе у програм обележавања 50 година „Математичког листа“ и
све манифестације које преко својих Подружница математичара широм Србије организује и
реализује Друштво математичара Србије.
С поштовањем,
Министар,
Младен Шарчевић
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ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
Београд, Кнеза Михаила 35/4
Тел. 011 3036818, факс 011 3036819
drustvo matematicara@yahoo.com
http://www.dms.rs/

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
У 2016/17. И 2017/18 ГОДИНИ

Р.
бр.

Назив семинара

Каталошки
број

Трајање
(бодови)

Циљна група

1.

Државни семинар Друштва
математичара Србије

242

16 часова

Наставници и професори математике и
информатике у основним и средњим школама

2.

Унапређивање наставе математике у
млађим разредима основне школе

280

8 часова

Професори разредне наставе (учитељи)

3.

Унапређивање наставе математике у
старијим разредима основне школе

257

8 часова

Наставници и професори математике у
основним школама

4.

Унапређивање наставе математике у
средњим школама

256

8 часова

Професори математике у средњим школама
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Друштво математичара Србије
Београд, Кнеза Михаила 35/1
Тел. 011-3036818, факс 011-3036818
http://www.dms.rs/
e-mail: drustvomatematicara@yahoo.com

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
БЕОГРАД
НЕМАЊИНА 24-26
ПРЕДМЕТ: Захтев за финансирање
такмичења и Календар такмичења у
школској 2016/17. години

Поштовани,

У прилогу вам достављамо:
 Спецификацију средства неопходних за реализацију математичких и информатичких такмичења која организује Друштво математичара и организацију учешћа
математичких и информатичких екипа Србије на међународним математичким
такмичењима;
 Предлог Календара такмичења за школску 2016/17. годину.
Извињавамо се због закашњења (усаглашавали смо се са физичарима), али
нисмо знали да је рок 15.07. и зато се надамо да се с обзиром на значај и богатство
наших активности, то неће утицати на исход наших докумената.
С поштовањем и захваношћу,
Председник
Друштва математичара Србије
др Војислав Андрић

У Београду,
04. 08. 2016.
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МАТЕМАТИЧКА И ИНФОРМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

РБ

ТАКМИЧЕЊЕ

1.

50. Републичко такмичење из математике

2.

Јуниорска балканска математичка
олимпијада (Бугарска)

3.

Републичко такмичење из информатике

4.

Јуниорска балканска информатичка
олимпијада (непознато место одржавања)

БРОЈ
ТАКМИЧАРА3

ТРОШКОВИ
ТАКМИЧЕЊА

ТРОШКОВИ
ПРИПРЕМА

ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА

УКУПНО
ДИНАРА

Око 300

200.000

/

/

200.000

6+2

/

100.000

500.000

600.000

Око 150

100.000

/

/

100.000

4+2

/

100.000

400.000

500.000

300.000

200.000

900.000

1.400.000

СВЕГА

3

Код броја такмичара исказан је број ученика + обавезан број пратилаца, јер је свака екипа обавезна да има члана Жирија и Вођу пута
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МАТЕМАТИЧКА И ИНФОРМАТИЧКА ТАКМИЧЕЊА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

РБ

ТАКМИЧЕЊЕ

БРОЈ
ТАКМИЧАРА4

ТРОШКОВИ
ТАКМИЧЕЊА

ТРОШКОВИ
ПРИПРЕМА

ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА

УКУПНО
ДИНАРА

1.

59. Републичко такмичење из математике

Око 350

200.000

/

/

200.000

2.

Европска математичка олимпијада за
девојке (Швајцарска)

4+2

/

100.000

500.000

600.000

3.

Балканска математичка олимпијада
(Македонија)

6+2

/

100.000

500.000

600.000

4.

Међународна математичка олимпијада
(Бразил)

6+2

/

200.000

1.050.000

1.250.000

5.

Републичко такмичење из информатике

Око 150

100.000

/

/

100.000

6.

Балканска информатичка олимпијада
(није познато место одржавања)

4+2

/

100.000

400.000

500.000

7.

Међународна информатичка
олимпијада (Иран)

4+2

/

200.000

750.000

950.000

300.000

700.000

2.100.000

3.200.000

СВЕГА

4

Код броја такмичара исказан је број ученика + обавезан број пратилаца, јер је свака екипа обавезна да има члана Жирија и Вођу пута
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Друштво математичара Србије
Београд, Кнеза Михаила 35/1
Тел. 011-3036818, факс 011-3036818
http://www.dms.rs/
e/mail: drustvomatematicara@yahoo.com

ПРЕДЛОГ

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У
2016/17 ГОДИНИ
Такмичења ученика основних школа из математике
Школско такмичење
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Државно такмичење
Српска математичка олимпијада
Јуниорска балканска математичка олимпијада (Бугарска)

(четвртак) 19.01.2017.
25.02.2017.
25.03.2017.
29.04.2017.
20.05.2017.
јун 2017.

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“
16. март 2017. (четвртак) у 10.00 часова

јединствено време у целој Европи

Такмичења ученика основних школа из рачунарства
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Државно такмичење
Српска информатичка олимпијада
Јуниорска балканска информатичка олимпијада

04.03.2017.
01.04.2017.
(недеља) 23.04.2017.
27.05.2017.
2017.

Такмичења ученика средњих школа из математике
Општинско такмичење
Окружно такмичење
Државно такмичење
Српска математичка олимпијада
Балканска математичка олимпијада (Македонија)
Међународна математичка олимпијада (Бразил)

21.01.2017.
18.02.2017.
11.03.2017.
31.03.-01.04.2017.
02-07.05.2017.
12-24.07.2017.

Европска математичка олимпијада за девојке
Изборно такмичење
Европска математичка олимпијада за девојке

19.11.2016.
06-12.04.2017.

Такмичења ученика средњих школа из рачунарства
Окружно такмичење
Државно такмичење
Српска информатичка олимпијада
Балканска информатичка олимпијада
Међународна информатичка олимпијада

04.03.2017.
08.04.2017.
13.-14.05.2017.
јун 2017.
август 2017.
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