ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ
Цара Душана 13
11000 Београд
Србија

УЧЕСНИЦИМА ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колегинице и колеге,
Државно такмичење из физике ће се одржати у петак и суботу 23. и 24. априла 2021. године у
Крагујевцу.
Израда задатака је 23. априла са почетком у 10h. Ученици алфа и бета категорије задатке ће радити у
Првој крагујевачкој гимназији, док ће ученици гама категорије задатке радити на Институту за
физику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Додела диплома је 24. априла са почетком у
10h.
Због пандемије корона вируса и у циљу поштовања епидемиолошких мера, свако окупљање у већим
групама у школи и ван ње је забрањено, што нам онемогућава свечано отварање такмичења. Због тога
ће ученици долазити по унапред дефинисаном временском распореду по учионицама. Листе ученика
распоређених по учионицама биће објављене на сајту Такмичења до среде 21. априла. Очекује се
долазак ученика почев од 9.15h.
По изради задатака, организоваће се преглед истих у просторијама Гиманазије. У плану је увођење
централне комисије, која ће радити паралелно са комисијом која ће прегледати задатке и са жалбама
ће се почети убрзо по почетку прегледа задатака. Жалбе ће се слати првенствено мејлом. Они који
нису у могућности да се жале електронским путем, моћи ће да поднесу писмене жалбе на локацији
која ће се налазити на отвореном простору. Након завршетка такмичења, улазак у школу неће бити
дозвољен, због забране окупљања великог броја људи. Из тог разлога резултати ће бити објављивани
на веб страници школе.
Жалбе ће упућивати искључиво наставници, а само жалбе у складу са Правилником ће бити
разматране.
Такође, због забране окупљања, свечана додела диплома ће бити организована у посебним
околностима, тј. у мањим групама. За оне који не буду могли да присуствују додели диплома,
Друштво физичара ће их послати поштом.
Желимо вам добродошлицу на Државно такмичење.
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