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ОБАВЕШТЕЊЕ
У складу са члановима 10. и 12. Статута Подружнице математичара Ваљево, заказујем седницу
Управног одбора Подружнице за четвртак, 05. октобар 2017. године, с почетком од 19:30 часова, која ће
се одржати у просторијама Ваљевске гимназије.
Због значаја тема које ће бити разматране на састанак поред чланова Управног одбора позивамо и:



ПРЕДСЕДНИКЕ (ПРЕДСТАВНИКЕ) АКТИВА МАТЕМАТИКЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ВАЉЕВА
ПРЕДАВАЧЕ ШКОЛЕ ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ И ШКОЛЕ МЛАДИХ ПРОГРАМЕРА ,,ИНТЕГРАЛ“, ВАЉЕВО

За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са претходне седнице Управног одбора;
2. Анализа уписа ученика 32. генерације Школе за љубитеље математике ,,Интеграл“ и 4. генерације
Школе за младе програмере ,,Интеграл“;
3. Дефинисање плана рада Подружнице у школској 2017/18. години по секцијама и доношење
одговарајућих одлука.
3.1. Редовна такмичења ученика ОШ и СШ;
3.2. Такмичења популаризације математике – ,,Кенгур без граница“, ,,ИНТЕГРАЛ“ куп, Квиз
математичког листа, ,,Архимедесов“ математички турнир и друга;
3.3. Пројекат популаризације математике ,,Mатематичка играоница за предшколце“;
3.4. Математички лист за ученике ОШ – значај за младе математичаре и питање презентације листа
ученицима у школама;
3.5. Друге активности Подружнице;
4. Стручно усавршавање наставника и погодности које нуде ПМВ и ДМС уз презентовање решења
проблема сертификата за активности у претходном периоду;
5. Други потенцијални видови сарадње Подружнице и школа из Ваљева и Колубарског округа;
6. Доношење одлуке о заказивању редовне годишње изборне Скупштине Подружнице математичара
Ваљево и дефинисање дневног реда Скупштине;
7. Текућа питања.
Након седнице ће за све присутне, у част почетка нове школске године ,,Интеграла“, бити приређена
мала коктел-закуска.
Молимо Вас да присуствујете састанку како бисмо квалитетно дефинисали основне циљеве рада у
наредној години дана и чули Ваше предлоге, сугестије и примедбе.
Председник
Подружнице математичара Ваљево
Вељко Ћировић

