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Предмет: Известување за Меѓународниот математички натпревар КЕНГУР 2015 
 

Во рамките на своите активности одобрени од Министерството за образование и наука на Република Македонија, со 
соодветни акредитации за одржување на натпревари во основното и средното образование, Сојузот на математичари на 
Македонија ќе го организира Меѓународниот математички натпревар КЕНГУР во 2015 година, ќе се одржи на 19.03.2015 
година со почеток во 11 часот, и тоа во следниве категории: 

 прва категорија: ученици од 1 одделение од основното образование; 
 втора категорија: ученици 2 и 3 одделение од основното образование; 
 трета категорија: ученици 4 и 5 одделение од основното образование; 
 четврта категорија: ученици 6 и 7 одделение од основното образование; 
 петта категорија: ученици 8 и 9 одделение од основното образование; 
 шеста категорија: ученици 1 и 2 година од средното образование; 
 седма категорија: ученици 3 и 4 година од средното образование.  
Секое училиште назначува одговорен наставник (одговорно лице од училиштето). Пријавувањето на учениците да 

биде од одговорните наставници кои ќе учествуваат во спроведувањето на натпреварот. За ефикасно организирање на 
натпреварот пожелно е да се формираат локални одбори (за едно училиште, или за повеќе училишта заедно, а по можност и 
за еден град или регион) со одговорен наставник (одговорно лице) за контакти. 

За пријавување на натпреварот, секој учесник треба да уплати по 140,00 денари, за покривање на трошоците за 
организација на натпреварот. Минимален број на учесници во една пријава е 10. Дел од уплатените средства останува за 
организција на натпреварот на локално ниво, и тоа: 

 за пријава со над 300 учесници, 50 денари по учесник; 
 за пријава од 100 до 300 учесници, 38 денари по учесник; 
 за пријава од 40 до 99 учесници, 25 денари по учесник; 
 за пријава од 10 до 39 учесници, 15 денари по учесник. 
Материјалите ќе се печатат на листови А3 формат. За учениците од 1, 2 и 3 одделение материјалите ќе бидат во БОЈА.  

 Секој учесник на натпреварот, традиционално ќе добие мал подарок. За учесниците со најдобри резултати предвидени 
се награди, дипломи и пофалби. Секој наставник, ментор на ученици, ќе добие потврда за учество на натпреварот. 
Секое училиште кое има учесници на натпреварот ќе добие соодветна документација за одржаниот натпревар. 
 За ефикасно спроведување на натпреварот, рокот на пријавување и уплата на средствата да биде извршена до 07 
март 2015 година (уплатата на средствата да биде групна, а не секој посебно, најдоцна до 09.03.2015). 
 Пријавувањето и комуникацијата да биде задолжително по e-mail на адресите: kangorou.macedonia@gmail.com или 
kangaroo.macedonia@gmail.com и тоа напишано во Excel табела во 7 (графи) графи по следниот редослед: Реден број, 
име и презиме на ученикот натпреварувач (во една графа), одделение, училиште, град, населено место 
(ПОДАТОЦИТЕ ДА СЕ ВНЕСУВААТ СО МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА: азбуката која ја има самиот систем) име и 
презиме на ментор на ученикот. Во истиот документ да се назначи и одговорен наставник со полнo име и презиме и 
телефонските броеви (на работа и мобилен). Во пријавата обавезно да го има податоците за ДИРЕКТОРОТ на училиштето 
(име презиме). Податоците на учениците и училиштето да бидат точно напишани со цел дипломите да бидат веродостојни. 
Во спротивно, исправки на истите нема да се прават. 

Во порачката и при уплатата на средствата да се наведе име и презиме на лицето што уплатило, висина на средствата и 
датумот на уплатувањето, и училиштето и градот за која е извршена уплатата со назнака за КЕНГУР 2015. 
 Натпреварот ќе се одржи, како и минатата година, на македоснки и албански наставен јазик. Ако има доволно 
пријавени натпреварувачи на јазиците на другите националности, натпреварот ќе се одржи и на други наставни јазици. 
Минимална бројка на пријавени ученици за изведување на натпреварот на наставен јазик на друга националност е 1000 на 
територија на Република Македонија, во сите категории заедно.  
 Напоменуваме дека натпреварот е од меѓународен карактер и дека досега добиените дипломи, пофалници и потврди од 
овој натпревар беа вреднувани при уписите во средните училишта и на некои факултети, ПОСЕБНО НА 
УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО СТРАНСТВО.  
 Лице и телефон за контакт: Алекса Малчески, 076 220 414. 
 Оваа учебна година во некои училишта, учесници на натпреварот, ќе бидат испратени делегати-набљудувачи на 
натпреварот како и поинаков систем на организација на натпреварот.  
 Во секоја пријава да се наведе точното име и презиме на ДИРЕКТОРОТ на училиштето.  
      

Председател на СММ 
_______________________ 

Д-р Алекса Малчески 


