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ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА

Као што смо написали у претходна два обавештења (бр. 5457 и 5459), "Мислиша
2012" је успешно реализован. Број учесника био је рекордан (преко 37.000 ученика из 458
школа). Према информацијама из школа и оценама у послатим упитницима, као и раније,
ученици и наставници су веома задовољни, многи чак и одушевљени, како задацима и
начином спровођења такмичења, тако и пригодним поклонима (за ученике, координаторе
и школе). Број примедби је занемарљив. Нека од најчешћих мишљења можете погледати
на нашим сајтовима. Као и претходних шест година, у већини школа је 15. марта 2012.
био својеврсни математички празник. У највећем броју случајева поштоване су веома
прецизне пропозиције-упутства за такмичење. Нажалост, у мањем броју случајева нису у
свему поштоване пропозиције и дата упутства, што нам је отежавало рад, преглед и
сређивање података, доделу признања и писање одговарајуће документације (немарност
у попуњавању пријава, достављању тражених података, нечитком писању имена, понегде
и у обезбеђивњу регуларности такмичења). Интересантно је да се из године у годину
ради о релативно малом броју истих школа(1%-2%).
И овом приликом се захваљујемо школама на учешћу на такмичењу, а посебно
координаторима и њиховим сарадницима који су спровели такмичење у складу са
датим упутствима.
И поред огромног посла око прегледа одговора свих ученика, уписивања
резултата у пријаве-спискове, сређивања резултата и припреме пратеће документације,
резултате достављамо чак две недеље пре рока, предвиђеног пропозицијама.

 Подсећамо да смо током претходних 10-15 дана послали: 1) табеле са тачним
одговорима; 2) захвалнице школама; 3) захвалнице координаторима; 4) захвалнице за
чланове радних тимова који су спровели такмичење (ако су нам достављени потребни
подаци; 5) поклон за школе (зидни математички календар "Математика у боји" за 2012.
годину; 6) поклон за главног координатора - збирку задатака са такмичења "Мислиша 2012" за
ОШ, односно за СШ (са решењима свих задатака); 7) резултате за мањи број школа (који су
већ били сређени); 8) обавештење о "Архимедесовим" летњим школама младих математичара; 9) понуду за "Архимедесове" публикације (за такмичења).

 Овом приликом (знатно пре рока објављеног у пропозициајма) у прилогу шаљемо:
1) табеларни преглед додељенјих признања (награда и похвала) на "Мислиши 2012"
са критеријумима за доделу признања;
2) комплетне резултате за све ученике школе (осим за оне којима су већ послати), а
разултати су уписани у пријаве из школа (број бодова на свакој групи задатака и укупан број
бодова, као и белешка (по правилу црвеном бојом) о евентуалном признању (награди или
похвали) – према приложеним критеријумима.
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 Спискови награђених и похваљених ученика по разредима (азбучним редом), у
складу са објављеним критеријумима, објављени су на нашим сајтовима. Прављење ранглиста свих школа или ученика, са евентуалним јавним објављивањем и достављањем
школама, није предвиђено пропозицијама. Осим тога, то је практично неизводљиво (због
великог броја учесника на такмичењу). Због пар небитних техничких грешака у тестовима
(где смо благовремено реаговали), ниједан ученик није оштећен.

 Одговарајућа признања ученицима (награде са дипломама, похвале) доставићемо накнадно, у складу са роковима наведеним у Упутству (пропозицијама), јер
припрема тих докумената (која је у току), с обзиром на њихов број, захтева доста посла и
времена. За један број похвала послаћемо само обрасце које за похваљене ученике
треба читко да попуните према датом узорку.
Честитамо ученицима на постигнутим запаженим резултатима, нарочито
добитницима награда и похвала!
 Ученици који су на основном нивоу овог такмкичења (15.03.2012) освојили
максимално могући број бодова (у 2. разреду 60 бодова, а у осталим разредима 100
бодова), укупно 122 ученика, квалификовали су се за финале, које ће се одржати 13. маја
2012. године (од 14 до 17 часова) у Београду, Дечанска 6 (седиште „Архимедеса“).
За постигнуте резултате на финалу, осим традиционалних награда (I, II, III) и
похвала, додатно ће бити додељене и специјалне награде. Предвиђене су четири такве
награде (две у млађим разредима ОШ, једна у старијим разредима ОШ и једна у СШ).
Зависно од резултата на финалу, могућа је и другачија расподела награда по нивоима.
Специјална награда је "Архимедесова" летња школа младих математичара у
јулу 2012. године (Тара или Сребрно језеро).
Ученици ће на финалу решавати 5 задатака (у току 90 минута). Задаци ће бити
прегледани и резултати саопштени у року од 3 дана. У случају да више ученика (у истој
категорији), који испуне услов за прву награду (преко 95% могућих бодoва), освоји исти
број бодова (рецимо, максималних 100%), добитник специјалне награде одредиће се на
јавном извлачењу ("из шешира"), коме могу да присуствују сви заинтересовани, а датум
ће бити накнадно одређен (приликом саопштавања резултата финала).
Резултати финала биће објављени на нашим сајтовима.
Учешће на финалу треба обавезно потврдити најкасније до 10. маја 2012. године
(телефони "Архимедеса": 011/3245-382 и 3245-383). Обезбеђена је ужина за све учеснике
финала и пратиоце, као и пригодан поклон. Ученицима који дођу на финале "Архимедес"
ће надокнадити путне трошкове за долазак и повратак (у висини цене повратне аутобуске
/ возне карте, при чему се за све ученике из исте школе могу признати путни трошкови
само за једног пратиоца; нема накнаде дневница. Разлог је недостатак средстава, пошто
су стварни трошкови спровођења овог такмичења велики (разна писана обавештења за
све школе, канцелариски и други и материјали, припрема тестова, умножавање-штампа,
поклони, обрасци и исписивање диплома и захвалница, награде, материјали за паковање,
ПТТ трошкови, преглед листа са одговорима ученика и сређивање резултата, порез).
 Као што је у пропозицијама препоручено, саме школе, према својим критеријумима и материјалним могућностима, могу својим ученицима-учесницима "Мислише 2012"
додељивати признања (награде-дипломе, похвале).

 Подсећамо да заинтересовани ученици, наставници и школа могу код "Архимедеса" набавити поменуте збирке задатака „Мислиша 2012“ (са решењима), које су (као
и остале наше сличне публикације) прикладне и за награде ученицима.
Захваљујемо на сарадњи.
За "АРХИМЕДЕС":
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