ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД
КНЕЗ МИХАИЛОВА 35/4
БРОЈ 84/ПРИО
БЕОГРАД, 29. 10. 2019.

ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ТАКМИЧЕЊА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2019/20.
Делегација Друштва математичара Србије у саставу др Војислав Андрић
(председник ДМС) и мр Срђан Огњановић (председник Државне комисије за
математичка такмичења ученика основних школа) је у петак 25.10.2019. у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја обавила разговор са
помоћником министра за предшколско и основно образовање др Миланом
Пашићем.
Том прилико је договорено да Календар математичких и информатичких
такмичења за школску 2019/20. који је Министарству предложило ДМС (са жељом
да растерети календар у другом полугодишту, повећа интервал реализације
додатне наставе математике и информатике и обезбеди реализацију нереализованих садржаја додатне из претходног разреда) има снагу важећег до доношења
званичног Календара такмичења од стране Министарства просвете науке и
технолошког развоја. То значи да ће се математичка и информатичка такмичења
и математички квиз одржати по предложеном Календару (који је у прилогу ове
Информације) који је објављен на сајту ДМС.
Обавештавамо школе о томе и молимо да се све основне школе које школско
такмичење раде по задацима ДМС, то такмичење одрже у четвртак 07.11.2019. у
12:00 часова. Задаци за школско такмичење могу се наручити путем телефона
011 30 36 818 или е-маилом drustvomatematicara@yahoo.com најкасније до петка
01.11.2019. Задаци ће школама бити достављени поштом.
С поштовањем,

Председник Државне
комисије за такмичења
ученика основних школа
мр Срђан Огњановић, с.р.

Председник
Друштва математичара Србије
др Војислав Андрић, с.р.

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

ПРИВРЕМЕНИ И ВАЖЕЋИ КАЛЕНДАР 1
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА
У ШКОЛСКОЈ 2019./20. ГОДИНИ

Такмичења ученика основних школа из математике
Школско такмичење
(четвртак 12:00)
Општинско такмичење
(субота)
Окружно такмичење
(субота)
Државно такмичење
(субота)
Српска математичка олимпијада
(субота)
Јуниорска балканска математичка олимпијада (???)

07.11.2019.
07.12.2019.
07.03.2020.
04.04.2020.
09.05.2020.
јун 2020.

Математички квиз за ученике основних школа
Школска такмичења
Општинска такмичења
Окружна такмичења
Регионална такмичења
Финално такмичење

(до суботе)
(до суботе)
(до суботе)
(до суботе)
(субота)

28.09.2019.
26.10.2019.
23.11.2019.
14.12.2019.
18.01.2020.

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“
(јединствено време у целој Европи)
Државно такмичење
Српска олимпијада “Кенгур без граница”

(четвртак 10:00)
(недеља)

19.03.2020.
07.06.2020.

Такмичења ученика основних школа из рачунарства
Општинско такмичење 2
(недеља)
Окружно такмичење
(недеља)
Државно такмичење
(недеља)
Српска информатичка олимпијада
(недеља)
Балканска јуниорска информатичка олимпијада (???)
Европска јуниорска информатичка олимпијада (???)

23.02.2020.
22.03.2020.
26.04.2020.
24.05.2020.
јул 2020.
август 2020.

Исказани Календар важи до доношења званичног Календара Министарства просвете
Квалификације за информатичка такмичења ће се обављати преко портала “Петља” у
терминима који ће бити објављени најмање 14 дана пре њиховог почетка. Квалификације немају
елиминациони карактер и основни циљ им је припрема ширег круга ученика за даља такмичења.
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