ЗАПИСНИК СА ПРВОГ САСТАНКА АЛМАГИ ЗАЈЕДНИЦЕ (СКУПШТИНЕ)
одржан 12.05.2011. године у свечаној сали Математичке гимназије
са почетком у 19 часова

Присутно је око 40 чланова Алмаги заједнице, чланова овогодошњег Савета родитеља, садашњих
ученика и професора Математичке гимназије

ДНЕВНИ РЕД:
1. Упознавање чланова Алумнија Математичке гимназије (у даљем тексту: Фонд) са циљевима
оснивања Фонда
2. Иницијатива и предлог за избор чланова Управног одбора Фонда

Тачка 1.
Директор Математичке гимназије Срђан Огњановић је поздравио све присутне и захвалио им
се што су дошли на овај први састанак. Фонд треба да помогне развоју Математичке гимназије и
њених ученика. Бивши ученици Математичке гимназије су огроман потенцијал, налазе се на свим
континентима, веома су успешни и зато је потребно успоставити сарадњу са њима. Математичка
гимназија није раније покренула овакав пројекат јер су постојале одређене законске
компликације, али доношењем новог закона о фондацијама мислимо да је сада могуће. У
фебруару ове године Математичка гимназија је покренула Алумни портал по угледу на водеће
светске универзитете. До сада се регистровало око 350 бивших ученика. Циљеви и активности
Фонда су:










афирмација угледа Математичке гимназије и унапређење њеног развоја и стваралаштва;
рад на обезбеђивању квалитетних услова рада ученика и наставника;
опремање лабораторија савременом опремом;
развој наставног подмлатка стипендирањем, награђивањем, специјализацијама;
стипендирање и награђивање талентованих ученика;
заједнички пројекти бивших и садашњих ученика;
иницирање и подстицање окупљања бивших ученика МГ;
организовање предавања;
организовање посета у неке занимљиве фирме где ради чланови Фонда.

Фонд би био потпуно независан и користио би се искључиво у наменске сврхе. Све би било
транспарентно и објављено на Алмаги порталу.
Владимир Радуновић (матурирао 1997) се јавио за реч и рекао да је ово сјајна идеја.
Напоменуо је да се не морају само паре уплаћивати, него неко може и неком ученику Математичке
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гимназије нешто поклонити. Такође, свако може садашњим ученицима одржати предавање које не
мора бити само стручно, него и из неке области где се примењује математика као што су
банкарство, организација и сл.
Љубиша Гавриловић (матурирао 1982): Банкарска правила нису толико компликована.
Потребно је само да се отвори посебан жиро рачун и да се тачно дефинише намена. Активности
Математичке гимназије у виртуелном свету треба да се повећају. Свим Алмаговцима је поручио да
се мало више укључе на форум и да реагују на дискусије.
Милош Којашевић (матурирао 1994): Идеја око оснивања Фонда је одлична и све бивше
ученике с којима је у контакту је обавестио о томе. Сви су одушевљени и заинтересовани да се
укључе, Математичка гимназија само треба да пронађе начин како да анимира тај пројекат. На
Алмаги порталу је и сам обновио неке контакте (Весна Каделбург). Предложио је да Математичка
гимназија отвори свој канал и на Twitter-у.
Милица Јовановић (матурирала 1972): Предложила је да се пошаље једно позивно писмо свим
бившим ученицима о оснивању Фонда и у којем ћемо све позвати да се укључе у рад Фонда.
Љубиша Гавриловић (матурирао 1982) : Свака генерација користи неки свој вид комуникације,
па ће вероватно тако и тражити да се постави тај канал. Неки користе mail, неки Facebook, неки
Twitter...

Тачка 2.
Срђан Огњановић је објаснио да је на овом првом састанку потребно покренути иницијативу и
предложити чланове будућег Управног одбора који ће се старати о остваривању циљева Фонда.
Предложио је да то у почетку буду угледни професори Математичке гимназије који су предавали
готово свима и чија имена сви знају. То су:
 Зоран Каделбург,
 Наташа Чалуковић,
 Милан Чабаркапа,
 Владимир Драговић и
 Срђан Огњановић.
Гласањем је једногласно усвојен овај предлог.

Записничар
Светлана Јакшић
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