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МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР 2021
РУКОВОДИОЦИМА ЕКИПА

САОПШТЕЊЕ
О НОВОМ НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МАТЕМАТИЧКОГ ТУРНИРА 2021
Поштоване колегинице и колегe, руководиоци екипа на Турниру,
Захваљујемо што се Ваша школа пријавила за учешће на Математичком турниру 2021.
Као што је објављено у Обавештењу (Изводу из пропозиција) о Математичком турниру 2021
(ОШ и СШ), послатом школама и објављеном на нашем сајту средином новембра 2020. године,
Турнир је требало да се одржи 22.05.2021. године у Београду.
Међутим, с обзиром на ситуацију у вези са епидемијом корона вируса (Ковид 19), нисмо нашли
могућност да се на досадашњи (класичан) начин сада у Београду спроведе то такмичење. Наиме,
због специфичности самог такмичења, нема техничких и кадровских могућности (простор, опрема,
наставници) да се осигура безбедност великог броја такмичара и наставника (руководилаца екипа,
дежурних наставника, сарадника за организацију и техничку подршку), уз поштовање прописаних и
препоручених мера заштите од корона вируса, а уз то да такмичење буде регуларно (испоштоване
пропозицијe такмичења). Анализирали смо читаву ситуацију и оценили да би то по здравље и
безбедност учесника било ризично, тим пре што се ради о већој групи ученика и пратилаца и то
из разних школа широм Србије, па би био велики проблем да се испоштују све прописане мере, не
само у самој школи, већ и испред зграде у којој се такмичење одржава, а све би то ометало и
планирану организацију такмичења. Одлагање такмичења за јесен сматрамо да није целисходно.
Ипак, да не бисмо такмичење сасвим отказали и желећи да ученицима пружимо прилику да се
такмиче, а школи да сагледа домет своје екипе, смислили смо нови начин, могућ у датим ванредним
околностима, а то је да се ово такмичење реализује у самим школама, према упутствима и пропозицијама, готово истим као и до сада, дакле, у суботу, 22.05.2021. године (како је и планирано).
 Описаћемо укратко како треба да изгледа та реализација.
-

Пријава за Турнир може се послати мејлом до 15.05.2021, уколико већ није послата.

-

Пријављеним школама, на име руководиоца екипе (из пријаве), „Архимедес“ поштом доставља задатке са неопходним упутствима за такмичаре (у великом белом коверту), тако да у
школу стигну пре такмичења. Наравно, у договору са директором, руководилац екипе брине се
о тој пошиљци до самог такмичења. У истој пошиљци послаћемо и Упитник о такмичењу (који
ће после такмичења попунити руководилац екипе са члановима комисије за такмичење).

-

По правилу, такмичење треба да спроведе радни тим (комисија), на челу са руководиоцем
екипе, о чијем саставу се у школи сами договарате.

-

Такмичење је 22.05.2021. године и треба да почне у 10 часова, с тим да израда самих
задатака траје 150 минута. Ученици се у учионици распоређуји и понашају у складу са
познатим педагошким и прописаним епидемиолошким мерама.

-

Сваки такмичар добија наштампане задатке на 4 странице формата А4 (пресавијени папир
формата А3) и листић са упутством шта и како да ради. Наравно, дежурни наставници се
упознају са садржајем тог упутства. Треба обезбедити помоћне папире (за ученике којима
буду потребни).
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-

Преглед и оцењивање радова ученика врши комисија у самој школи – према решењима и
„кључу“ за преглед, које ћемо послати на дан такмичења (22.05.2021, субота), тако да та
пошиљка (опет у великом белом коверту) у школу стигне у понедељак-уторак (24-25. маја).

-

Резултати се уписују у Евиденциони лист. Послаћемо га заједно са задацима. Узорак дајемо у
прилогу, како бисте се упознали о чему се ради и припремили потребне податке.

-

Попуњени Евиденциони лист достаља се „Архимедесу“ одмах по завршеном прегледу, а најкасније до 31.05.2021. године (поштом или скениран мејлом). Резултате прегледа ученицима
саопштава Комисија. Можете омогућити ученицима увид у њихова решења задатака.

-

Заједно са попуњеним Евиденционим листом доставља се и попуњени Упитник о такмичењу.
Ђачки радови остају у школи.

-

Сваки такмичар ће од „Архимедеса“ добити СЕРТИФИКАТ о учешћу на Турниру. Ученици који
су постигли запаженији успех, према одлуци наше комисије, добиће одговарајуће признање и
пригодан поклон (књигу). Писано признање и поклон добиће и чланови Комисије (радног тима),
као и школа. Све то послаћемо поштом (школи, на име руководиоца екипе).

-

Неће бити званичног рангирања школа и ученика/такмичара.

-

Препоручујемо школи да, у виду неке награде (са дипломом) или похвале, ода признање
ученицима који су постигли запаженији резултат.

-

Ово је прилика да сагледате реалан успех екипе Ваше школе.

-

Постарајте се да за то обезбедите све неопходне услове.

 Молимо руководиоце екипа из школа које су већ послале пријаву за Турнир да потврде
да су примили ово Саопштење и обавезно нас обавесте писмом или мејлом да ли ће школа
учествовати, односно, реализовати такмичење на овакав начин, јер ћемо само у случају
потврдног одговора послати задатке и решења, а касније сертификате и поклоне.
- Школе које се још нису пријавиле, а заинтересоване су за учешће на Турниру по овом
новом моделу, такође могу послати пријаву за Турнир (до 15.05.2021. године). И за њих важи
све што је речено у овом Саопштењу/Упутству.
 Нисмо нашли неко друго стручно ваљано решење и мање ризично по безбеност ученика.
Хвала на досадашњој сарадњи!
Очекујемо учешће Ваше школе на Математичком турниру 2022.
Ваљда ће услови бити повољнији?
С поштовањем,

За "АРХИМЕДЕС":
Bogoqub Marinkovi}, prof.
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