Права и обврски на училиштето-домаќин, координаторот и менторите
1) Во секое училиште-домаќин координатор на натпреварот е наставникот по хемија, кој треба да
обезбеди услови за реализација на натпреварот со почитување на пропишаните мерки за заштита
од Covid-19. Задолжително е носење на маска која ги покрива устата и носот за целото време на
престојот во училиштето од страна на сите присутни на натпреварот!
2) Училиштата-домаќини се должни да обезбедат соодветен број училници за натпреварот и
проветрување, пред и по натпреварот.
3) Наставникот-домаќин прави распоред на седење на учениците, така што да бидат соодветно
оддалечени, најмалку 2 m, еден од друг во училницата.
4) За следење на натпреварот СХТМ оваа година користи два начини (распоредот е во прилог):
- Во повеќето од училиштата ќе биде присутен еден претставник на СХТМ – студент на хемија,
кој ќе биде набљудувач овластен да реагира и извести доколку забележи неправилности.
- Во училиштата каде нема да има набљудувач, натпреварот ќе се следи за целото траење со
снимање на Microsoft Teams со вклучена камера и микрофон на компјутерот на наставникот,
како минатата година. 10-15 минути пред почетокот на натпреварот секој наставник-домаќин со
својот компјутер, од училницата каде се одржува натпреварот, се вклучува во соодветниот канал
на Microsoft Teams (ќе добие линк) со камера и микрофон. Камерата треба да е насочена кон
мониторите на натпреварувачите.
5) Натпреварувачите влегуваат во училницата и ги оставаат своите работи и мобилни телефони
на катедрата, а пред себе треба да имаат само компјутер и пенкало (наставникот-домаќин им дава
по еден празен лист за евентуални пресметки и белешки при тестирањето).
- Периоден систем е потребен само за натпреварувачите од IX одделение и координаторот од
училиштето домаќин треба да испечати онолку примероци од периодниот систем на крајот од
овој документ колку што има ученици од IX одд.
- Калкулатор е потребен и дозволен само за учениците од III категорија.
5) Секој ученик се натпреварува на свој компјутер од кој се вклучува на ClassMarker и треба да
ги има со себе податоците за најава и влез во програмата.
6) Во предвиденото време од 15 минути учениците добиваат пристап до тестот, го решаваат во
предвиденото време од 40 минути и го поднесуваат според упатството.
7) По завшувањето на натпреварот, учениците веднаш ја напуштаат училницата и училиштето
водејќи сметка за потребното растојание и мерки на претпазливост.
8) Тестовите ќе бидат прегледани автоматски и резултатите ќе бидат објавени на веб страницата
на СХТМ веднаш по нивното систематизирање по општина и категорија.
9) Наставникот-домаќин е должен по завршувањето на натпреварот на e-mail
natprevar.hemija@gmail.com да испрати кус извештај за текот на натпреварот и име и презиме
на отсутните ученици, доколку имало, според конечниот список објавен на веб страницата.

