ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
БЕОГРАД, 21. МАЈ 2020.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ТАКМИЧЕЊИМА
ЗА ШКОЛЕ, УЧЕНИКЕ, НАСТАВНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
У среду 20. маја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја одржан је састанак
званичника Министарства и представника Друштва математичара Србије.
Тема састанка су биле међународне обавезе Друштва математичара Србије (везане за међународна такмичења из математике и информатике) које су значајно угрожене насталом епидемиолошком ситуацијом.
Том приликом постигнута је сагласност о следећем:
1. Све међународне активности Друштва математичара Србије (везане за међународна
такмичења из математике и информатике) треба у наредном периоду брижљиво
припремити (начин реализације квалификационих такмичења, начин селекције и
избора екипа за међународна такмичења, безбедност учесника ...)
2. Коначну одлуку о реализацији припремљених предлога донеће Министарство
просвете, науке и технолошког развоја на основу сагледавања епидемиолошке
ситуације средином августа 2020. године.
3. Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ треба планирати у
септембру месецу у складу са тачком 2. и налозима Међународне асоцијације
„Кенгур без граница“.
На основу исказаних сагласности обавештавамо школе, ученике, наставнике и родитеље о
следећем:
1. Основ за реализацију квалификационих такмичења су резултати ученика постигнути у
досадашњем систему такмичења у школској 2019/2020. години, што значи да ће у
квалификационим такмичењима (државно + олимпијаде) учествовати ученици који су
остварили право учешћа на државним (а због пандемије одложеним) такмичењима.
2. Друштво математичара препоручује ученицима да наредни период до августа месеца
искористе за даље проширивање и продубљивање својих математичких, односно
информатичких знања (у лаганом и континуираном ритму).
3. Друштво математичара Србије моли школе и наставнике да не отварарају добијене
материјале за такмичење „Кенгур без граница“, јер ће ти материјали бити коришћени
за такмичење у септембру 2020.
4. Надлежни органи Друштва математичара Србије ће у току наредног месеца, на основу
предлога државних такмичарских комисија, донети одлуке о свим важним питањима
везаним за евентуална такмичења. Садржаји ће бити познати школама, ученицима и
наставницима одмах по доношењу одлуке од стране Министарства (око 15.08.2020.).
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