
УПИС 34. ГЕНЕРАЦИЈЕ  

ШКОЛЕ ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ  

,,ИНТЕГРАЛ“ ВАЉЕВО  
 

Школа за љубитеље математике ,,Интеграл'' је организован облик 

рада са ученицима заинтересованим за математику и програмирање. 
Програм школе предвиђа континуирану додатну наставу у току школске 
године, од октобра до априла. Школа је намењена ученицима од II до VIII 
разреда основне школе.   

 

Настава се изводи једном седмично у току 25 недеља. Ученици I и 
II разреда раде у трајању од 60 минута, ученици III и IV разреда по 75 

минута, док ученици од V до VIII разреда раде у двочасовима – по 90 
минута.   

 

За ученике I, II, III, IV разреда са првим термином 

реализације „Интеграла“ организује се и краћи родитељски 

састанак.  
 

 Настава за све групе се изводи у просторијама Ваљевске 
гимназије.  

ПРИЈАВЉИВАЊE  
 

 Пријаве за учешће у раду школе је потребно попунити и 

донети на први термин рада школе. Информације о плаћању 

полазници ће добити на почетку школе.  

Пријава се може преузети на сајту: 

 

www.dms-valjevo.org/integral 
 

 

Сви полазници који плаћају ,,Интеграл“  

добијају МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ (свих пет бројева)! 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД РАДA 
 

МОДУЛ: МАТЕМАТИКА 
 

Разред Термин 

1. 
Четвртком од 19,30 сати. 

Први термин 03.10.2019. 

2. 
Понедељком од 19:30 сати. 

Први термин 30.09.2019. 

3. 
Средом од 19,30 сати. 

Први термин 02.10.2019. 

4. 
Уторком од 19,30 сати. 

Први термин 01.10.2019. 

5. 
Средом од 19,30 сати. 

Први термин 02.10.2019. 

6. 
Четвртком од 19,30 сати. 

Први термин 03.10.2019. 

7. 
Уторком од 19,30 сати. 

Први термин 01.10.2019. 

8. 
Понедељком од 19,30 сати. 

Први термин 30.09.2019. 
     

 

МОДУЛ: ПРОГРАМИРАЊЕ 
  

Разред Термин 

5-6. 
Уторком од 20,05 сати. 

Први термин 01.10.2019. 

7-8. 
Четвртком од 20,05 сати. 

Први термин 03.10.2019.  

У случају повећаног интересовања у односу на претходне 
године биће формиране нова групе, а полазници подељењи 

према нивоима и курсевима. 

 

Додатне информације могу се добити и на бројеве телефона: 

0612508070, 0652912200, 0642096680, сваког радног дана од 17 до 

20 сати, као и e-mailom на адресу:   

 

integral.matematika@gmail.com 

 
 



 

ПРИЈАВА ЗА УПИС  У  34.  ГЕНЕРАЦИЈУ ПОЛАЗНИКА 

ШКОЛЕ ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ / ПРОГРАМИРАЊА 

,,ИНТЕГРАЛ”  -  ВАЉЕВО 

 

ОПШТИ   ПОДАЦИ  
1. Презиме и име 

ученика 
 

А) МАТЕМАТИКА            Б) ПРОГРАМИРАЊЕ 
заокружити један или два програме које желите да Ваше дете похађа 

2.  Разред  
3.  Школа  
4. Адреса  
5. Телефон  
6.  Мејл-адреса  
7. Име оца  
8. Име мајке  

 ШКОЛСКИ ПОДАЦИ 
9. Учитељ/Наставник 

математике 

 

 

10.  
Досадашња учешћа 

у овој школи  

     

 

 

11. 

Успеси на 
такмичењима 

претходне школске 

године 

 

 

 

 
 

 

У _________________                        _____________________                                     

датум_____________                            (потпис родитеља)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  


