Сојуз на математичари на Македонија, бул. Александар Македонски бб, п.ф. 10 , 1130 Скопје, тел. 02 3116053
До
Градоначалникот
на општина
_____________________

Предмет: Известување за Општинскиот натпревар по математика за учениците од основното
образование во учебната 2013/14
Почитувани,
Ве известуваме дека Општинскиот натпревар по математика за учениците од основното образование ќе се одржат на 23.04.2014 година во исто време во сите општини со почеток од 12 часот и со времетраење од 120 минути. Непосреден повод за нашето непосредно обраќање до Вас е тоа што во општините:
Арачиново, Брвеница, Бутел, Врапчиште, Гази Баба, Желино, Карпош,
Кисела Вода, Липково, Пласница, Сарај, Сопиште и Вевчани,
меѓу кои е и општината со која Вие непосредно раководите, и покрај добиената акредитација од страна
на Министерството за образование и наука, од објективни причини не сме во можност да ја исполниме
нашата обврска, т.е. да го организираме Општинскиот натпревар по математика за учениците од
основното образование. Ова пред се се должи на фактот што заради временскиот теснец не можеме да
обезбедиме училишта – домаќини чиј ангажман би бил обезбедување на простор, ангажман на колеги
математичари за непосредно спроведување на натпреварот и ништо повеќе.
Што се однесува до самиот натпревар сакам да Ве информирам дека на Општинските натпревари
учествуваат учениците од IV до VIII одделение на основното образование. Училиште кое има до 10
паралелки од IV до VIII одделение на Општинскиот натпревар учествува со најмногу 10 натпреварувачи.
Училиште кое има повеќе од 10, а помалку од 15 паралелки од IV до VIII одделение на Општинскиот
натпревар учествува со најмногу 15 натпреварувачи. Училиште со над 15 паралелки од IV до VIII
одделение на Општинскиот натпревар учествува со најмногу 18 натпреварувачи. На Општинскиот натпревар надвор горенаведените критериуми учествуваат учениците кои на минатогодишниот Регионален
натпревар освоиле награда.Училиштето домаќин на Општинскиот натпревар може да учествува со по
еден натпреварувач повеќе во секое одделение, вон пропишаниот број на натпреварувачи.
Понатаму, по завршување на општинските натпревари се изготвуваат единствени ранг листи по
региони, за секое одделение посебно и согласно Правилникот за натпревари на СММ најдобро рангираните ученици од секој регион учествуваат на Регионалниот натпревар, кој е филтер за учество на Државниот натпревар, после што следува Македонската математичка олимпијада за ученици до 15,5 години, на
која се врши избор на екипа за Јуниорската балканска математичка олимпијада чиј домаќин оваа година
е нашата држава.
Имајќи го предвид претходно изнесеното, се обраќаме до Вас како авторитет кој во општината непосредно раководи со потсистемот за основно образование, се со цел да не се случи, поради некоординираност, после скоро 40 години учениците од Вашата општина да не учествуваат на натпреварите по
математика. Имено, потребно е надлежните служби во соработка со раководните органи на основните
училишта да обезбедат училиште домаќин во кое ќе се реализира општинскиот натпревар. Последното е
од особена важност, бидејќи не само што за првпат овие натпревари се организираат по пат на акредитација добиена од МОН, туку и дипломите кои учениците ќе ги освојат на овие натпревари се валидни
дипломи од областа на математиката за добивање степендии. Притоа, важно е да напоменеме дека,
согласно Правилникот за натпревари, доколку не се одржи Оптинскиот натпревар учениците нема да
може да учествуваат во натамошните степени на натпреварување. Се надеваме на Ваш непосреден
ангажман за надминување на настаната состојба и на натамошна наша успешна соработка.
Со почит
Председател на СММ
____________________
Проф. д-р Алекса Малчески

