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Почитувани,

Друштвото на физичарите на Република Македонија (ДФРМ) ги определи
датумите за одржување на натпреварите по физика и други активности поврзани со
натпреварите.

Општински натпревари

20.2.2016 (10.00) за учениците од основните и средните училишта

Регионални натпревари

16.4.2016 (10.00) за учениците од основните и средните училишта

Републички натпревари

7.5.2016 (10.00) за учениците од средните училишта

21.5.2016 (10.00) за учениците од основните училишта

Меѓународна олимпијада

27.5.2015 (10.00) Селекционен натпревар за олимпијада

30.5.2015 – 1.7.2016 Подготовки на тимот за олимпијада

10.7.2015 – 18.7.2016 Учество на тимот ученици од Република Македонија на
Меѓународната олимпијада по физика

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ

 Пријавување на учениците за учество на општинските натпревари се врши само
со пополнување на образец (пријава во Excel формат) достапна на
www.dfrm.org и испраќање на истата најдоцна до 15.2.2016 година на
fizikanatprevari@gmail.com

Сите полиња во пријавата треба да бидат пополнети со кирилична подршка.



 Координаторите, заедно со претседателот на Комисијата за натпревари при
ДФРМ, доц. д-р Ламбе Барандовски ќе ги одредат училиштата во кои ќе се
одржат општинските натпревари.

Информирајте се кај координаторот во Вашата општина или на www.dfrm.org

 Листа на координатори допонително ќе биде објавена на www.dfrm.org

 Сите учениците кои во претходната учебна година на Репуличките натпревари
(за основно и средно) освоиле прва, втора, трета награда или пофалница се
ослободени од учество на општинските натпревари. Тие директно се
пласираат за регионалните натпревари. Овие ученици, исто како и останатите
ученици задолжително треба да пополнат и испратат пријава. Во полето
забелешка внесете „со награда“.

 Учениците од училиштата во општините каде има најмногу едно основно или
најмоногу едно средно училиште не учествуваат на општински туку на
училишен натпревар. Училишниот натпревар го организираат предметните
наставници.

Список на сите пријавени ученици ќе биде објавен на страната на ДФРМ.

РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ

Маста на одржување

Регион 1 Скопје СУГС Георги Димитров - Скопје. Одговорен наставник,
проф. по физика Марија Велевска, тел. 071 619 977,
Email: marijavelevska@yahoo.com

За другите четири региони се бараат заинтересирани училишта за домаќини.
Пријавување  на интерес за домаќини кај претседателот на Комисијата за
натпревари при ДФРМ, доц. д-р Ламбе Барандовски.

Информациите дополнително ќе бидат објавени.

РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАРИ

Маста на одржување

Исто така се бараат училишта домаќини.

Информациите дополнително ќе бидат објавени.

Обврски на училиштата домаќини

1. Обезбедува простории за сместување на учениците натпреварувачи, просторија за
нивните ментори и просторија за работа на комисијата со компјутер и печатач.

2. Обезбедува ручек за натпреварувачите, нивните ментори и комисијата.
3. Обезбедува по едно лице (од наставниците што не предаваат физика) за присутност во

секоја просторија каде има натпреварувачи.


