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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ 2015

Почитувани членови на ДФРМ, почитувани наставници и ученици,

Претседателството на ДФРМ и Комисијата за натпревари при ДФРМ ги ценат Вашите
напори и ангажираноста за работа со ученици во проширување и продлабочување на
нивното знаење, развивање способности, зголемување на интересот за физика,
откривање на талентирани ученици итн. во текот на редовната настава, додатната
настава, домашните задачи или било кој друг облик на работа со учениците или
самостојна работа. Исто така, изразуваме благодарност до вас и до училиштата за
успешната организиација на општинските натпревари по физика.

Регионалните натпревари по физика за учениците од основните и средните училишта
ќе се одржат на 4.4.2015 (сабота) со почеток во 10 часот.

На регионалните натпревари, учениците што постигнале резултат над 50 поени
добиваат дипломи, нивните наставници-ментори исто така добиваат диплома.
Наставниците-ментори на учениците што постигнале резултат помалку од 50 поени
добиваат сертификат за учество.

Котизацијата за учество на регионалниот натпревар по физика, согласно одлуката на
Управниот одбор на ДФРМ донесена на седницата одржана на 25.2.2015 година, за
оваа година изнесува 400,00 денари. Котизацијата се плаќа на уплатница најдоцна до
30.3.2015 година. На истата задолжително треба да се запише име и презиме на
ученикот-натпреварувач, а доколку на иста уплатница се плаќа котизација за повеќе
ученици, тогаш до благајникот на ДФРМ (ristepd@pmf.ukim.mk) да се испрати Email со
список на ученици за кои е уплатена котизацијата. Учениците за кои не е уплатена
котизација немаат право да учествуваат на регионалниот натпревар.

Наставниците-ментори се должни да уплатат членарина за 2015 година, исто така
најдоцна до 30.3.2015 година. ДФРМ нема да додели сертификати/дипломи на
наставници - ментори кои не ја уплатиле членарината до наведениот датум.

Примерок уплатници со потребните податоци може да се симнат од web страната на
ДФРМ (www.dfrm.org).
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48 Регионални натпревари по физика за учениците од основните и средните општински
училишта, училиштата на град Скопје и приватните училишта во Република Македонија
ќе се одржат на 4 април 2015 (сабота), со почеток во 10 часот во пет региони, и тоа:

Регион 1

(за учениците од основните училишта)
Скопје (Јахја Кемал Џуниор,нов објект во Карпош) - Скопје, Куманово, Велес, Неготино,
Кавадарци, Крива Паланка, Кратово и помалите места. Одговорно лице: Верица Митревска,
тел. 071 980 919, vericamitrevska@gmail.com

(за учениците од средните училишта)
Скопје (Природно-математички факултет во Скопје) - Скопје, Куманово, Велес, Неготино,
Кавадарци, Крива Паланка, Кратово и помалите места. Одговорно лице: Ламбе Барандовски,
тел. 070 232 840, fizikanatprevari@gmail.com

Регион 2
Струга (ПСУ Јахја Кемал Колеџ - Струга) - Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Ресен, Демир
Хисар, М. Брод, Крушево и помалите места. Одговорно лице: Мурат Баран, тел: 071 346 817,
murat.baran@ykc.edu.mk

Регион 3
М. Каменица (ООУ Св. Кирил и Методиј – М. Каменица) – Виница, Кочани, Штип, М.
Каменица, Делчево, Берово, Пехчево, Св. Николе, Пробиштип, Злетово и помалите места.
Одговорно лице: Соколовски Драган, тел. 078 412 628, swamidragan@yahoo.com

Регион 4
Струмица (ПСУ Јахја Кемал Колеџ - Струмица) – Богданци, Струмица, Радовиш, Валандово,
Гевгелија, Демир Капија, Дојран и помалите места. Одговорно лице: Сабире Алкин, тел: 070
367 818, sabire.alkin@ykc.edu.mk

Регион 5
Гостивар (ПСУ Јахја Кемал Колеџ - Гостивар) – Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и помалите
места. Одговорно лице: Тафа Амети, тел. 075 392 005, tafaameti2014@gmail.com

Скопје, 20.3.2015
        Претседател на ДФРМ
     Доц. д-р Боце Митревски
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