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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ШКОЛСКА УПРАВА НИШ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
- директору школе –
ПРЕДМЕТ:

Обавештење
о
одржавању
општинског(градског)
такмичења из математике за ученике од III до VIII
разреда основне школе у школској 2018/2019. години.

Општинско такмичење из математике за ученике од III до VIII разреда основне школе,
одржаће се у суботу 02.03.2018. године са почетком у 11,00

сати.

Такмичење ће се одржати:
-

За ученике III и IV разреда у ОШ „Ратко Вукићевић“ у Нишу, ул. Ратко Вукићевић 5;
тел. 018 522209 ; E-mail: ratkovuk1@sbb.rs ; Факс: 018 242 352

-

За ученике од V до VIII разреда у ОШ „Душан Радовић“ у Нишу, ул. Ђердапска бр.
45, тел. 018/206-880; E-mail: office@dusanradovic.edu.rs

-

У обавези сте да доставите оверен списк такмичара, школи у којој ће се такмичење
одржати и ДМС подружници Ниш у Excel табели коју Вам прослеђујемо у прилогу на:
dmspodruznicanis@gmail.com , најкасније до 27.02.2019. године. Закаснеле пријаве се
неће узимати у обзир. За истинитост достављених података о броју ученика по
разредима одговоран је директор школе.

-

Молимо вас да нам уз спискове пријављених ученика, или на самом такмичељу,
обавезно доставите Изјаве родитеља којима се организаторима такмичења дају
овлашћења да могу обрађивати и објављивати резултате такмичења.

Критеријуми за учешће на општинском такмичењу за ученике од III до VIII разреда су
следећи:
- Екипу по разредима за општинско такмичење чини 7% од броја ученика у
разреду за III и IV разред, односно 5% за ученике од V до VIII разреда , на основу
резултата постигнутих на школском такмичењу, без обзира на освојен број бодова на
школском такмичењу.
- Ученици седмог и осмог разреда основне школе који су у претходној години
учествовали и освојили I, II или III награду , у текућој школској години стичу право учешћа на
такмичењу које је за један ступањ ниже од највишег на коме су учествовали и освојили награду.
Ученици на које се односи ово правило морају учествовати на свим нижим нивоима такмичења
у текућој години.

Свака школа је у обавези да упути на сваких започетих 20 ученика по једног
наставника за дежурство. За ученике од 5. до 8. разреда за рад у комисији, наставника
одређује Извршни одбор ДМС-а подружнице Ниш, а за ученике 3. и 4. разреда Извршни
одбор Учитељског друштво Ниша.
Молимо Вас да након одржаног такмичења сачините извештај о постигнутим
резултатима свих ученика по разредима и доставите на адресу:
Министарство просвете,науке и технолошког развој
Школска управа Ниш,
Ул. Страхињића Бана бб
Тел. 018/505-106; факс:018/523-742,
E-mail: office@nis.edu.rs
За Милену Мишић
У Нишу, 02.02.2019.год.
ДМС-Подружнциа Ниш

Просветни саветник

Председник так. комисије

Славољуб Милосављевић

Милена Мишић

