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Начелницима Школских управа 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, 
директорима школа-домаћина и 
задуженим наставницима

Поштоване колеге,

Прослеђујемо  вам тестове  за  окружни ниво  Tакмичењa из  српског  језика и
језичке културе за ученике основних школа, које ће се, према Годишњем календару
такмичења и смотри основних школа за школску 2015/2016.  годину, објављеном на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, одржати
у недељу, 03. 04. 2016. са почетком у 10:00 часова.

Такође вас молимо да школе, које су домаћини окружног ранга овог такмичења,
замолите  да  подсете  учеснике  такмичења  да  је  неопходно  да  припреме  изјаве
сагласности  у  вези  са  објављивањем имена  и  презимена  ученика који  су  учесници
такмичења, као и да проверите да ли се на списковима пласираних налазе и имена оних
ученика који на окружни ниво имају директну проходност. Образац изјаве сагласности
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,  уколико неке  недоумице  у  вези  са
појединим питањима не реше комисије у школама-домаћинима и дежурни професори у
Друштву. Време када дежурне можете позвати је недеља, 3.04. од 11.30 до 14.00.

Свим учесницима Такмичења из језика и језичке културе желимо много успеха у
другом такмичарском циклусу. 

Срдачно вас поздрављамо,

Председник Друштва за српски језик и 
књижевност Србије и координатори

такмичења
У Београду, 
28. марта 2016.


