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Naputak za hrvatske državljane koji se školuju izvan Republike Hrvatske o pravu na sudjelovanje
na međunarodnim natjecanjima iz matematike predstavljajući Republiku Hrvatsku
Ovaj naputak donosi se u skladu s dopisom Ministarstva znanosti i obrazovanja ur. broj 533-26-18-0002 od 5. siječnja 2018. u kojem
se ističe da „Ministarstvo znanosti i obrazovanja omogućuje Hrvatskom matematičkom društvu, odnosno Povjerenstvu HMD-a za
međunarodna natjecanja da poduzmu potrebne radnje u suradnji s dionicima provedbe natjecanja iz matematike i odluči temeljem
regulative o mogućem sudjelovanju učenika hrvatskih državljana koji se školuju izvan Republike Hrvatske na međunarodnim
natjecanjima iz matematike, a da ne dovode do nejednakosti i diskriminacije među natjecateljima te da se ne naruši regularnost i
transparentnost cjelokupnog sustava natjecanja“.

Izbor ekipa RH za međunarodna natjecanja iz matematike provodi Povjerenstvo HMD-a za međunarodna
matematička natjecanja (Povjerenstvo) temeljem rezultata Hrvatske matematičke olimpijade (HMO), pri
čemu se učenici kandidati u pravilu određuju temeljem rezultata Državnog natjecanja iz matematike RH.
Učenik hrvatski državljanin koji se školuje izvan RH, a zainteresiran je za sudjelovanje na HMO-u i
međunarodnim matematičkim natjecanjima kao član ekipe RH, treba se javiti predsjedniku Povjerenstva
HMD-a za međunarodna matematička natjecanja elektronskom poštom (do roka objavljenog na stranici
natjecanja.math.hr). Potrebno je zadovoljavati sljedeće minimalne uvjete:
a. Učenik je uključen u srednjoškolsko obrazovanje.
b. Učenik je ranije barem jednom sudjelovao na državnom natjecanju iz matematike (u Hrvatskoj ili u
drugoj državi).
Ukoliko utvrdi da učenik zadovoljava minimalne uvjete, Povjerenstvo HMD-a za međunarodna matematička
natjecanja će s učenikom dogovoriti rješavanje testa na Županijskom natjecanju iz matematike (u Gradu
Zagrebu ili drugoj županiji) u A varijanti u odgovarajućem razredu izvan konkurencije. Učenikov test će
ocijeniti Državno povjerenstvo.
Ukoliko učenik na Županijskom natjecanju ostvari rezultat koji je jednak ili bolji od rezultata posljednjeg
učenika koji bude pozvan na Državno natjecanje, učenik će moći sudjelovati na Državnom natjecanju izvan
konkurencije, samo u svrhu utvrđivanja prava na sudjelovanje na HMO-u.
Nakon toga, primjenjivat će se pravila izbora ekipa za međunarodna matematička natjecanja.
Učenik je dužan sam snositi troškove svog sudjelovanja na natjecanjima.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatsko matematičko društvo ne
preuzimaju nikakvu odgovornost.
Naputak vrijedi do opoziva.
U Zagrebu, 29. siječnja 2018.

