УПИС 32. ГЕНЕРАЦИЈЕ У ШКОЛУ
ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ ,,ИНТЕГРАЛ“
Школа за љубитеље математике је организован облик рада са
децом заинтересованом за математику и програмирање. Програм школе
предвиђа континуирану додатну наставу у току целе школске године.
Садржај рада чине теме које се ослањају на редовну наставу
математике и теме које продубљују математичка знања полазника,
обогаћују их новим сазнањима и припремају за наставак школовања. За
ученике првог и другог разреда настава ће бити организована у облику
математичких играоница, а за старије ова школе је својеврсна припрема
за математичка такмичења, што касније резултира веома добрим
резултатима наших полазника на такмичењима из математике на свим
нивоима и пријемним испитима.
Настава се изводи једном недељно у току 25 недеља, у блоковима
од по два школска часа (укупно 50 часова). Школом су обухваћени
ученици од I до VIII разреда основне школе.
За ученике од 1. до 4. разреда и 6. разреда са првим термином
реализације „Интеграла“ организује се и родитељски састанак.
Настава за све групе се изводи у просторијама Ваљевске
гимназије.

РАСПОРЕД РАДА И ПРЕДАВАЧА
МОДУЛ: МАТЕМАТИКА
Разред

1.

Марија Јовановић

2.

Драган Стефановић

3.

Бранко Станковић

4.
5.
6.
7.
8.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УПЛАТА
Пријаве донети уредно попуњене на први термин рада.
Пријаве и детаљније информације могу се преузети на сајту:

Предавач

Милан Дракул,
Марија Крсмановић
Горан Митровић,
Сава Максимовић
др Војислав Андрић,
Иванка Томић
Маријана Стефановић
Владимир Мишић
Вељко Ћировић,
Предраг Јевтић

Термин

Средом од 18,45 сати.
Први термин 04.10.2017.
Понедељком од 18,45 сати.
Први термин 02.10.2017.
Понедељком од 18,45 сати.
Први термин 02.10.2017.
Уторком од 19,00 сати.
Први термин 03.10.2017.
Четвртком од 19,30 сати.
Први термин 05.10.2017.
Понедељком од 19,30 сати.
Први термин 02.10.2017.
Уторком од 19,30 сати.
Први термин 03.10.2017.
Средом од 19,30 сати.
Први термин 04.10.2017.

МОДУЛ: ПРОГРАМИРАЊЕ
Средом од 20,00 сати.
Први термин 04.10.2017.
Понедељком од 20,00 сати.
Први термин 02.10.2017.

5-6.

Ивана Пецикоза

Пуна школарина за комплетан програм у 2017/2018. години
је у три рате по 2.500 динара за ученике од I до III разреда, у три
рате по 3.000 динара за ученике IV разреда и у три рате по 3.500
динара за ученике за ученике V, VI, VII и VIII разреда.

7-8.

Радиша Ковачевић

Уплате се врше на рачун Подружнице математичара
Ваљево: 160-39354-63. Ако се уплата изврши у целости до 15.
октобра, одобрава се попуст од 10%. Попуст за друго уписано дете
из исте породице је 25%.
Границе за рате су: 15. октобар, 15. новембар и 15. децембар.
Додатне информације могу се добити у Ваљевској гимназији
и на телефоне: 063255127, 0652912200, 0642540845, сваког радног
дана од 17 до 20 сати.

Посебно истичемо да је наш и ваш „Интеграл“ 2016. Године
обележио 30 година успешног рада.
Све наше активности усмерене су на популаризацију
математике и популаризацију науке уопште. Обезбеђивање
бољих услова за рад и напредовање наших младих
математичара остаје и даље наш примарни циљ.

www.dms-valjevo.org/integral

