Република Србија
ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
Дел. број: 12
Датум 11.01.2019. године
Пожаревац

Политехничка школа Пожаревац
Јована Шербановића 5, Пожаревац
тел: 012/513–595
email: politehnickas@ptt.rs
жиро-рачун: 840-1273666-57

ДИРЕКТОРИМА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Допис за организацију XIV Републичког такмичења ученика
образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
Министарство просвете науке и технолошког развоја Репулике Србије утврдило је
календар такмичења и смотри ученика основних и средњих школа за школску 2018/2019. годину
у подручју рада Елекротехника. Ове школске године се по 14. пут организује такмичење ученика
образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје. Одлуком Извршног
одбора Заједнице електротехничких школа Србије на седници одржаној 06. 07. 2018.год. на
Борском језеру, такмичење ће бити одржано 13.04.2019 године, а домаћин такмичења ће бити
Политехничка школа из Пожаревца.
На основу правилника о такмичењима и смотрама ученика средњих школа (објављен у
Просветном прегледу децембра 2018.год.), и плана и програма такмичења у подручју рада
Електротехника и одлуке Извршног одбора електротехничких школа Србије од 05.12.2018.
године, молимо Вас да до 28.02.2019. године завршитe школска такмичења и до 15.03.2019.
године доставите имена два ученика-це, који ће учествовати на такмичењу, у попуњеној пријави
која је у прилогу, на следећу е-маил адресу: politehnickas@ptt.rs
Комисија за спровођење такмичења на својој првој седници одржаној 12.10.2018.године
у Политехничкој школи у Пожаревцу и накнадних консултација утврдила је питања и теме за
теоријски и практични део такмичења. На основу техничких могућности домаћина такмичења, а
имајући у виду расположиво време и број пријављених школа, комисија ће се састати и одредити
радни задатак за практични део такмичења, питања за теоријски део су утрврђена које Вам у
прилогу достављамо.
Комисија за спровођење такмичења донела је одлуку да све школе за помоћ у
организацији домаћину Републичког такмичења за сваког учесника (ученика и професора)
уплате по 2.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун школе: 840-1273666-57. За
информације о начину уплате позвати 012/513-595 или 060/766-5668 – Зоран Јоњић, секретар
школе.
У прилогу Вам достављамо питања и теме како би ученици имали довољно времена за
припрему, образац за пријаву, као и обавештење о могућности смештаја за учеснике такмичења.
Програм и сатница такмичења ће вам бити накнадно достављени.
Контакт:

060/766-5668 – Зоран Јоњић (информације о уплати и смештају)
063/838-3285 – Оливера Филиповић (информације о стручном делу)
064/440-1511 – Милица Обреновић (информације о стручном делу)

С поштовањем!
Председник комисије
_____________________________
Марјан Љ. Иванов, спец.тех.наука
виши педагошки саветник

Директор Политехничке школе
______________________________
Дарко Радовановић, дипл.маш.инж

