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Датум: 24.10.2016.

УПУТСТВО О ОРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА
У НАДЛЕЖНОСТИ ДРУШТВА МАТЕМАТИЧАРА НОВОГ
САДА
Приликом одржавања средњошколских такмичења из математике примењује се Правилник о
такмичењима Друштва математичара Србије. Овим упутством ближе се одређују процедуре
и правила приликом организације такмичења која су у надлежности ДМНС.
1. Одлуку о школама које ће бити домаћини општинског такмичења доноси ДМНС
благовремено (бар 30 дана пре такмичења) како би школе могле да се припреме за
такмичење (обезбеде дежурне наставнике, комисију за шифровање, и сл.). Школе
сваке општине ће се, уколико против тога не постоје објективни разлози,
смењивати као домаћини. Домаћин окружног такмичења и наредних година биће
Департман за математику и информатику.
2. О времену, месту и организацији такмичења, ДМНС обавештава школе барем 7
дана раније. У обавештењу треба именовати барем две особе од стране
организатора, са њиховим бројевима телефона и мејловима. Испред Комисије за
комуникацију с школама задужена је Тања Радаковић. За потребе ове
комуникације отворена je адреса dmns.takmicenja@dmi.uns.ac.rs.

3. Школе морају барем 5 дана раније да доставе спискове ученика по категоријама и
разредима са менторима. У том допису свака школа мора да именује наставника
који ће бити координатор за то такмичење. Такође, сразмерно броју ученика који
се такмиче, школе треба да делегирају наставнике за прегледање тестова;
конкретан број прегледача из сваке школе одређује организатор према броју
ученика из те школе који учествују на такмичењу, тако да укупно буде бар 15-20
прегледача.
4. Распоред ученика по салама треба саставити бар 2 дана пре такмичења на основу
спискова које су школе доставиле. Спискови морају бити окачени на видном месту
барем 1 сат пре такмичења а пожељно је доставити га школама у електронском
облику један дан раније.
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5. Прелиминарни резутати се објављују око 3 сата након завршетка израде задатака.
Термини за жалбе почињу од објављивања прелиминарних резултата и трају 1 сат.
Жалбу (уз увид у рад, по потреби) улаже сам ученик или наставник у његово име.
Жалбе се могу улагати писмено или усмено.
6. Коначне резултате треба послати школама најкасније 3 дана након такмичења
заједно са списковима ученика који су се пласирали на следећи ниво такмичења и
објавити на сајту ДМНС. О пласману на Државно такмичење у А категорији
одлучује се на основу збира резултата општинског и окружног такмичења. У
осталим случајевима одлучује се само на основу резултата претходног нивоа
такмичења.
Комисија за такмичења ДМНС

