XXVIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”
w regionie radomskim
W roku szkolnym 2018/2019 organizowana jest XXVIII edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur
Matematyczny”. Opłata jest jednakowa dla wszystkich kategorii (również dla Żaczka) i wynosi 9 zł. Każdy
uczeń zgłoszony do konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa.
Tak, jak w ubiegłych latach uczestnicy konkursu zgłaszani są przez szkolnych koordynatorów wyłącznie drogą
elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie „Kangur Matematyczny”
ma swoje konto szkoły.
W związku z tym, aby zgłosić szkołę do konkursu należy:
1. Otworzyć stronę Głównego Organizatora Konkursu http://www.kangur-mat.pl/
2. Przejść do działu Konta szkół i wydrukować plakat (plakaty nie będą wysyłane pocztą)
3. Załogować się - LOGIN i HASŁO z ubiegłego roku. Jeżeli ktoś zapomniał hasła szkoły proszę zadzwonić
pod nr 48 36 215 79 wówczas hasło zmienimy na nowe.
4. Jeżeli zmieniły się dane szkoły (nazwa, adres, telefon, e-mail itp. oraz koordynator proszę nanieść poprawki.
5. Jeżeli szkoła nie uczestniczyła w konkursie i nie ma założonego konta należy je założyć.
Konto szkoły zakłada nauczyciel zgodnie z instrukcją dla szkolnego koordynatora, która zamieszczona
jest w dziale Konto szkoły.
6. Do 21 stycznia 2019 r należy:
 wpisać liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach
 Wpłacić na podane konto należną opłatę konkursową:
Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
Getin Bank S.A. o/ Bielsko-Biała 19 1560 1023 0000 9020 0018 7322


Wydrukować zgłoszenie szkoły do konkursu, podpisać i opieczętować oraz przesłać
wraz z kserokopią dowodu wpłaty na podany adres:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu,
ul. T. Kościuszki 5a, 26- 600 Radom z dopiskiem Kangur
7. Po otrzymaniu zgłoszenia i kserokopii dowodu wpłaty Organizator Regionalny nada szkole kod
i potwierdzi wpłynięcie opłaty konkursowej (po 21 stycznia 2019 r.)
8. Następnie postępujemy zgodnie z regulaminem:
 należy odebrać testy z kartami odpowiedzi w MSCDN Wydział w Radomiu, ul.Kościuszki 5a
w dniu 20 marca 2019 r. w godz. 8.30 – 16.30, pokój 210.
 zebrać od uczestników podpisane przez rodziców oświadczenia o zgodzie na udział w konkursie oraz
przetwarzanie danych osobowych (szkolny koordynator przechowuje je w szkole do końca roku
szkolnego)
 przeprowadzić konkurs w szkole 21 marca 2019 r., godz. 9:00
 w dniu konkursu karty odpowiedzi dostarczyć do MSCDN Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a
do godz. 16.30, pokój 210.
9.
Wyniki szkoły będzie można pobrać po załogowaniu się do systemu około 15 maja 2019 r.
10. Odebrać nagrody w dniach 12 lub 13 czerwca 2019 r. w MSCDN Wydział w Radomiu.
11. Wszystkie bieżące informacje będą zamieszczane w komunikatach.
12. Szkolny koordynator konkursu zobowiązany jest regularnie logować się na konto szkoły
i czytać komunikaty.
Radom, 08.11.2018 r.
Koordynatorzy Regionalni w Radomiu
Maria Krzak, Grażyna Śleszyńska

