Драги ученици Математичке гимназије, поштовано руководство Школе, поштовани председниче
УПМГ,
обраћам се поводом краја свог председавања Одбором за такмичења и односе с јавношћу ученика МГ.
Одбор је основан почетком школске године 2012/2013 једногласном одлуком Ђачког парламента и уз
сагласност Директора, а са циљем организовања делатности на побољшању услова рада ученика МГ,
превасходно у вези такмичења. Истом приликом сам и ја ступио на његово чело. Ближе одређење
разлога оснивања може се наћи у Статуту, који је јавно доступан на интернет-страници Одбора
(http://mg.edu.rs/sr/aktivnosti/odbor-za-takmicenja-i-odnose-s-medijima).
У току досадашњег рада Одбора,постигнути су следећи резултати:

















лета 2012. успостављена значајна комуникација председника Одбора са тадашњим
Министром просвете, касније почетком 2013. искоришћена повољно у вези новогодишњих
новчаних награда за успешне такмичаре из МГ
крајем 2012. и почетком 2013. успостављена блиска сарадња са Председништвом и Комисијом
за такмичења ДФС
почетком 2013. на предлог и инсистирање председника Одбора, ДФС доноси одлуку о учешћу
Србије на новом међународном такмичењу из физике, Romanian Master of Physics, ученици
МГ окосница екипе
пролећа 2013. успостављена блиска сарадња председника Одбора са надлежнима у компанији
НИС, која ће се у будућности показати од велике користи и важности за „такмичаре“ у МГ
пролећа 2013. Одбор учествовао у организацији Републиког такмичења из физике у МГ
пролећа 2013. на предлог председника Одбора НИС одобрава средства за опремљивање ММО
и МФО екипа Србије мултифункционалном одећом-униформама, и почетком лета долази до
реализације ове одлуке. Усмене гаранције из НИС-а да ће се ова пракса наставити и у
наредним годинама.
лета 2013. на иницијативу и интервенције председника Одбора организоване седмодневне
припреме екипе Србије(све ученици МГ) за МОАА на Авали о трошку Министарства
просвете. Касније ово довело до „највећег успеха МГ у последњих 40 година“, по речима
самог директора Огњановића, када је екипа на МОАА освојила 2 златне и 1 сребрну медаљу.
лета 2013. Одбор учествовао у организацији Кампа у Бечићима, где се обрео велики број
ученика МГ.
лета и јесени 2013. остварен контакт председника Одбора са руководством Министарства
омладине и спорта, а поготово фонда Доситеја, обављени начелни разговори и постигнута
сагласност о еветуалним изменама Правилника о награђивању ученика средњих школа, на
будућем руководству да се ово спроведе у дело.
јесени 2013. остварен усмени контакт председника Одбора са тадашњим Првим
подпредседником Владе Србије А. Вучићем, који је том приликом обећао посету Школи. На
руководству Школе да у будућности ово реализује и употреби.
јесени и зиме 2013. на залагање председника Одбора, Школа доноси одлуку о почетку учешћа
тима математичара, физичара и информатичара на Међународној Жаутиковљевој олимпијади
у Казахстану.
зиме 2013/2014. Одбор преузео на себе организацију зимовања већине награђених ученика на
Златибору о трошку Министарства просвете, интервенцијом Одбора обезбеђени бољи услови
смештаја од уобичајених.
пролећа 2014. председник Одбора остварује усмени контакт са тада новим Министром
просвете, Министар обећава неколико видова помоћи, нажалост неискоришћена прилика због
смене Министра која је убрзо уследила.

За све време свог досадашњег деловања Одбор одржава драгоцене тесне контакте са бившим
ученицима МГ у Кембриџу, који су у многоме послужили пре свега унапређењу успеха ученика МГ
који су изразили спремност да ове контакте искористе, а где је посредовао Одбор.

У многим ситуацијама председник Одбора био је присутан у средствима јавног информисања или
утицао на наступе других, у циљу доприношења угледу МГ и њених ученика у јавности, и скрећући
пажњу јавности и вршећи притисак на надлежне у вези горућих проблема са којима смо се
сусретали(пример- једно гостовање на РТС:
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1373662/Naviknuti+na+uspehe.html?tts=no).
Често, председник Одбора је указивао руководству школе на по општем ученичком уверењу
неодговарајућ однос појединих професора школе према ученицима, поготово такмичарима. Ове
интервенције неретко показале су се корисним.

Од следеће године, пуноправни чланови одбора су:




Богдана Јелић (ММО)
Лука Вукелић (ММО)
Марко Пурић (МОАА)

Дана 10.07.2014. закључена је телефонска седница у којој су учествовали доступни чланови, а где је
одлучено да Марко Пурић преузме председавање. Ову прилику користим да му пожелим успех. Што
се мене тиче, увек ћу бити ту да са задовољством пружим помоћ или савет сваком ученику МГ који их
затражи. Можете ми се обратити мејлом на lukajbojovic@gmail.com. Овом приликом захваљујем се и
директору г. Срђану Огњановићу, администратору базе података г-ђи Светлани Јакшић, као и
председнику Актива физике МГ г-ђи Драгици Ивковић на конструктивној сарадњи и
подршци деловању Одбора.

Свако добро и збогом остајте,
Оснивач и први председник ОТОЈ

Ваш вољени
Лука Ј. Бојовић

