ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
Кнеза Михаила 35/IV, 11000 Београд
Тел. 011 3036818, факс 011 3036819
www.dms.rs/

ОРГАНИЗАТОРИМА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Окружно такмичење из математике за ученике основних школа ће се одржати
у суботу 07.03.2020. године у 10:00 часова
*
Молимо вас да резултате окружног такмичења унесете у табелу коју можете преузети са сајта
Друштва математичара Србије
www.dms.rs/matematika-osnovne-skole/
Попуњене табеле треба доставити на адресу
drustvomatematicara@yahoo.com
најкасније до 14 часова 12. марта ове године.
Такође, у истом року, треба послати хитном поштом на адресу Друштво математичара Србије,
Кнеза Михаила 35/IV, 11000 Београд радове свих такмичара из 6, 7. и 8. разреда који су освојили 40 или
више поена. У складу са чланом 26 Правилника о такмичењима, Државна комисија има право ревизије
резултата да би се обезбедило уједначавање критеријума.
Такође, могуће је уложити приговор Државној комисији. Правила за подношење приговора су
следећа:
1. Приговори се подносе искључиво у писаном облику и могу бити послати поштом или донети
лично, али под условом да стигну у Друштво математичара најкасније у петак, 13. марта, до 12
сати.
2. Приговори се могу подносити само на резултате радова ученика 6, 7. и 8. разреда, и то само оних
који имају 40 или више поена.
3. Не могу се подносити приговори који нису претходно размотрени на комисији за приговоре
одговарајућег округа о чему мора постојати писани доказ издат од окружне такмичарске
комисије).
4. Приговор мора бити потписан од стране предметног наставника и оверен печатом школе. У
извештају Државне комисије биће дат списак свих приговора са именима такмичара и наставника
који су потписали приговор.
Државна комисија ће утврдити коначне резултате, као и списак учесника Државног такмичења и
објавити их на сајту ДМС до 18. марта ове године.
Државно такмичење ће се одржати у Основној школи «IV краљевачки батаљон» у Краљеву,
4. априла ове године. Сатница такмичења и детаљи у вези могућности смештаја биће истакнути на сајту
ДМС.
Подсећамо ученике, наставнике и родитеље да коришћење мобилних уређаја (таблета, телефона,
сатова, калкулатора...) на математичким и информатичким такмичењима (свих нивоа) у организацији
ДМС није дозвољено. Зато учесници ових такмичења треба да своје мобилне уређаје оставе код
куће или да их предају својим родитељима или пратиоцима пре уласка у просторије за такмичење.
Евентуално уношење мобилних уређаја у просторије у којима се одржава такмичење биће санкционисано дисквалификацијом такмичара.
Београд, 02.03.2020.

Председник Државне комисије за такмичења ДМС
мр Срђан Огњановић

