ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ
Цара Душана 13
11000 Београд
Србија

УЧЕСНИЦИМА ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

II ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колегинице и колеге,
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.
На сајту Такмичења из физике ученика средњих школа се налазе листе позваних ученика по
учионицама. Молимо ученике да се унапред информишу у којој учионици раде задатке. Поред тога,
можете наћи и агенду по којој ученици треба да долазе на такмичење. Долазак ученика је планиран од
9.00 – 9.45h. Како се не би стварале гужве, молимо ученике да не праве окупљања на ђачком тргу и
испред Института за физику, већ да одмах по доласку дођу до свог места у школи. Постојаће
обележја и редари који ће помоћи у оријентацији.
Наставницима и родитељима није дозвољен улаз у школу.
НОШЕЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МАСКИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.
По завршетку такмичења ученици не треба да се задржавају у школи, као ни на ђачком тргу. Објава
резултата ће бити искључиво у онлајн формату и папирне верзије се неће објављивати у просторијама
школе или испред исте, због чега није потребно чекати на информације и правити гужве на ђачком
тргу.
Објава резултата ће почети 2 сата након завршетка такмичења, тј. од 16h по растућем реду шифри, на
основу чега ученици могу планирати очекивано време жалби, по објави њихових резултата. Жалбе ће
решавати централна комисија независно од комисије за прегледање задатака.
Жалбе ће се слати првенствено мејлом. Упутство за жалбе ће бити објављено у посебном документу.
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.
Државна комисија за такмичење из физике ученика средњих школа
Председник комисије за такмичења
доц. др Владимир Марковић
e-mail: vmarkovic@kg.ac.rs

