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ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA  

 

Dyrektor szkoły  

wyznacza Szkolnego Koordynatora Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczy”. 

Przed zgłoszeniem szkoły do konkursu należy zapoznać się z następującymi dokumentami: 

na stronach internetowych : 

www.kangur-mat.pl. www.kangur.poznan.pl w zakładce do pobrania 

 

Regulamin Konkursu  

 

Zasady organizacji konkursu w Wielkopolsce  

Instrukcja konta szkoły Dystrybucja materiałów konkursowych 

 Instrukcja przeprowadzenia Konkursu 

Instrukcja wypełnienia kart odpowiedzi w 

zakładce zasady.php 

Zasady przydzielania nagród 

 

Pobierz plakat  

 

1. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników wyłącznie  elektronicznie poprzez formularz 

dostępny na stronie internetowej www.kangur-mat.pl. Wysokość opłat za udział  

w Konkursie wynosi w tej edycji 8 zł od uczestnika. Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć  

w Konkursie   bez względu na  oceny z matematyki. 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 GRUDNIA 2013 R. 

Przed założeniem lub uaktualnieniem konta szkoły niezbędne jest przeczytanie 

INSTRUKCJI, która znajduje się na  stronie http://www.kangur-mat.pl  w zakładce konta 

szkół. 

 

2. Wydrukowane  ZGŁOSZENIE SZKOŁY do konkursu wraz z przyklejoną kserokopią 

dowodu wpłaty należy przesłać do tego koordynatora  regionalnego konkursu, który opiekuje 

się Państwa rejonem. Na wydruku muszą znajdować się podpisy Dyrektora Szkoły 

 i Opiekuna,  pieczątki (szkoły i Dyrektora ) oraz ręcznie zapisany czteroliterowy kod szkoły  

http://www.kangur-mat.pl/
http://www.kangur.poznan.pl/
http://www.kangur-mat.pl/
http://www.kangur-mat.pl/
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( będą obowiązywały czteroliterowe kody szkół z poprzednich edycji ). 

 

 Szkoły z rejonu pani Barbary Drożdżyńskiej-Jerzyńskiej na adres:  

           WTM Kangur, ul. Trakt Napoleoński 55, 62-090 Rokietnica, 

 Szkoły z rejonu pani Jolanty Gabryelczyk-Dolaty na adres:  

           Szkoła Podstawowa z I nr 40 ul. Garbary 82, 61-758 Poznań,  

           z  dopiskiem na kopercie KANGUR. 

3. Opiekun wpisowe za udział uczniów w Konkursie przekazuje na konto:  

 Wielkopolskiego Towarzystwa Matematycznego “Kangur”, 

                62-090 Rokietnica, ul. Trakt Napoleońska 55 

                      BZ WBK S.A. I O/Poznań nr 21 1090 1463 0000 0000 4604 1673. 

 Przypominamy, że w zespołach szkół, każda szkoła ma swój czteroliterowy kod  

( nadany przez koordynatora regionalnego) dlatego należy dokonać osobnego 

zgłoszenia każdej ze szkół w zespole.  

 Wpłaty można łączyć w przypadku zespołów szkół.  

 Na wpłacie w rubryce tytuł wpłaty zaczynamy wpisywanie od dotychczasowego 

czteroliterowego  KODU SZKOŁY lub kilku kodów w przypadku zespołów.  

4. W przypadku dodatkowych uczestników należy zgłosić wypełniając dodatkowe zgłoszenie na 

stronie TUWiNM i uzupełnić wpłatę. Po raz drugi nie przesyłamy zgłoszenia. 

5. Systematyczne logowanie się na koncie szkoły i śledzenie tam umieszczonych komunikatów, 

w tym zapoznanie się z zasadami organizacji Konkursu. 

6. W dniu nadejścia materiałów na Konkurs należy otworzyć zewnętrzną kopertę i sprawdzić czy 

są wszystkie kategorie zadań dla zgłoszonych uczniów, odpowiednia liczba kart odpowiedzi 

oraz czy są prezenty dla wszystkich uczestników zawodów. 

7. Odebranie z sekretariatu szkoły lub od powiatowego koordynatora konkursu testów,   

 kart i prezentów odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.  

8. Kilka dni przed konkursem należy uczniów zapoznać z Instrukcją wypełniania kart 

odpowiedzi.  Znajduje się pod adresem www:kangur-mat.pl/zasady.php 
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9. Przeprowadzenie zgodnie z INSTRUKCJĄ  zawodów matematycznych.  

10. Sprawdzenie poprawności wpisanych kodów szkół i klas każdego uczestnika konkursu. 

11. Przekazanie kart odpowiedzi pocztą tradycyjną do odpowiedniego organizatora  

w regionie tuż po przeprowadzonym Konkursie. 

12. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu, które dostępne będą po zalogowaniu na konto 

szkoły.  

13. Odbiór od powiatowego koordynatora konkursu lub z sekretariatu nagród i przekazanie ich  

wszystkim nagrodzonym. 

14. Zadbać by laureat uczestniczył w podsumowaniu Konkursu i należy monitorować realizację 

nagrody będącej wyjazdem. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy  

kontaktować się z Koordynatorem Regionalnym. 

15. Mile widziane informacje zwrotne ze szkół w których Dzień Konkursu jest Świętem Kultury 

Matematycznej. 

16. Liczymy na współpracę i prosimy o poinformowanie uczniów o konkursie.  

 

 

                        Za Zarząd WTM KANGUR 

 

                       Barbara Drożdżyńska – Jerzyńska                                                                                                                                                    

JolantaGabryelczyk – Dolata 

 

 

Poznań / Rokietnica, grudzień 2013 r. 

 

 


