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ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ 

ПРОФЕСОРИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Обавештавамо вас да ће Општинско такмичење Књижевна олимпијада  

за ученике основних школа бити одржано у суботу, 5. марта 2016. године, са 

почетком у 10 часова. 

Потребно је да свака школа достави школи-домаћину списак ученика 

седмог и осмог разреда, који ће учествовати у такмичењу (према пропозицијама 

које се налазе на сајту Друштва за српски језик и књижевност Србије или у 

Информатору), као и списак професора који ће доћи у пратњи ученика и 

имати обавезу дежурства на такмичењу или ће бити у комисији за преглед и 

ревизију тестова. Наведени спискови морају бити оверени потписом 

директора и печатом школе и достављени школи-домаћину до четвртка 3. 

марта 2016. године. Задужени професори за организацију такмичења дати су 

у табели.  

Такође вас молимо да школе које су домаћини општинског ранга овог 

такмичења подсете учеснике такмичења да је неопходно да припреме изјаве 

сагласности у вези са објављивањем имена и презимена ученика који су 

учесници такмичења. Образац ове изјаве налази се на сајту Друштва за српски 

језик и књижевност Србије. Жалбе могу упућивати искључиво предметни 

наставници или шефови стручних актива и то само са електронске адресе своје 

школе у обрасцу за жалбе који је такође доступан на сајту Друштва за српски 

језик и књижевност Србије. 



 

Молимо рудоводиоца општинског актива професора српског језика да 

формира комисију за жалбе и приговоре и одговори на њих у року од три дана. 

Комисију треба да чине професори чији су се ученици такмичили. Комисија ће 

радити понедељком и уторком у међусмени. У вези са спорним питањима 

консултоваће се са задуженим представницима Друштва за српски језик и 

књижевност Србије. Коначне резултате комисије ће у облику табеле, према 

броју бодова, са називима школа и именима наставника, бројем одељења и 

именима ученика доставити председнику Београдске подружнице, Јасмини 

Станковић. Изглед табеле биће изложен на сајту Друштва. 

У прилогу дописа достављамо вам табелу са распоредом такмичења у 

београдским основним школама. 

 

 

С поштовањем,  

 

проф. др Зона Мркаљ, 

председник Друштва за српски језик и књижевност Србије 

 


