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ZASADY ORGANIZACJI MI ĘDZYNARODOWEGO KONKURSU  

„Kangur Matematyczny” 2016/2017 w Wielkopolsce 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie http://www.kangur-mat.pl  

2. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych z siedzibą w Toruniu, ul. 

Chopina 12/18, zawarło porozumienie z Wielkopolskim Towarzystwem Matematycznym 

Kangur  z siedzibą w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 55  

o organizacji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” w roku szkolnym 

2016/20117 zwanego dalej Konkursem. 

2. WTM KANGUR  powołało Regionalny Komitet Organizacyjny ( RKO  )  

    Koordynatorami  są Jolanta Gabryelczyk Dolata i Barbara Drożdżyńska – Jerzyńską  

3. Region poznański, obejmuje następujące powiaty: 

 Chodzież, Czarnków, Grodzisk Wielkopolski, Oborniki Wielkopolskie, miasto Poznań, Wolsztyn, 

Września, Złotów – rejon p. Jolanty Gabryelczyk  Dolaty 

Gostyń, Gniezno, Jarocin, Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Kościan, Leszno, Międzychód, Nowy Tomyśl, 

Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Piła, Pleszew, „Poznański Ziemski”, Rawicz, Szamotuły, Śrem, 

Środa Wielkopolska, Wągrowiec rejon p. Barbary  Drożdżyńskiej – Jerzyńskiej. 

 

 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z całego regionu poznańskiego obsługuje 

p. Jolanta Gabryelczyk Dolata 

 

4. W każdej szkole, która zgłosiła uczestników do Konkursu, zostaną przeprowadzone 

zawody w macierzystej szkole.  

5. CZTEROLITEROWY KOD szkoły, nadany przez Regionalny Komitet Organizacyjny  jest 

stałym symbolem identyfikacyjnym danej szkoły – nie  wolno go zmienia ć, należy go 

zachowa ć i podawa ć w kontaktach ( mailach ) z organizatorem regionaln ym. 

6. RKO automatycznie zatwierdza wskazanego przez Dyrektora szkoły Szkolnego 

Koordynatora i zleca mu   organizację Konkursu w szkole. 

7. Do 15 stycznia 2017 r. Koordynator Szkolny zgłasza uczestników do Konkursu wyłącznie 

drogą elektroniczną poprzez stronę głównego organizatora konkursu:  
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http://www.kangur-mat.pl  

8. Zgodę dyrektora szkoły oraz dowód wpłaty wpisowego (skany )  przesyłamy na adres 

Wielkopolskiego Towarzystwa   Matematycznego KANGUR w Rokietnicy lub Szkoły 

Podstawowej nr 40 w Poznaniu, z dopiskiem KANGUR lub drogą elektroniczną 

wtm@kangur.poznan.pl wpisując jako temat emaila czteroliterowy kod szkoły. 

9. Koordynator Szkolny wpisowe za udział uczniów w Konkursie przekazuje na konto: 

Wielkopolskiego Towarzystwa Matematycznego “Kangur”,  

      62-090 Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 55 

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

10. Przelew można dokonać z prywatnego konta internetowego, pamiętajmy by w rubryce  

TYTUŁEM wpisać czteroliterowy kod szkoły (w zespole, kody każdej zgłoszonej szkoły), 

nazwę szkoły zgłoszonej do konkursu. W zespole szkół wpłatę możemy łączyć, natomiast 

każdą szkołę zgłaszamy obowiązkowo na osobnych kontach. 

11.  Na zgłoszeniu i na wpłacie do banku wpisujemy czteroliterowy kod  nadany przez 

Koordynatora regionalnego. W przypadku kiedy szkoła startuje po raz pierwszy 

zaznaczamy to na przelewie. 

12. Koordynator zbiera od rodziców oświadczenia o zgodzie  na udział w Konkursie  

i przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenia pozostają w szkole. 

13. Zgłoszenie szkoły lub dodatkowego ucznia do konkursu po wyznaczonym terminie 

wymaga ustalenia zasad z Koordynatorem Regionalnym telefonicznie lub mailowo. 

14. Komisja Szkolna może umożliwi ć udział w konkursie uczniom, którzy zgłoszą się  

w dniu konkursu.  

• zadania i kartę odpowiedzi skopiować po rozpoczęciu Konkursu  

• 16 marca zgłasza mailowo Regionalnemu Koordynatorowi, dodatkowych 

uczestników w poszczególnych kategoriach i dokonuje dodatkowej wpłaty. 

• na kopercie zwrotnej daje wyraźną informację o zwiększonej liczbie uczestników 

Konkursu 

• rejestrację dodatkowych uczestników na internetowym koncie szkoły dokonuje 

Koordynator Regionalny 
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15. Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzymuje układankę-breloczek - Magiczny sześcian, 

po oddaniu karty odpowiedzi w dniu konkursu. Testy są własnością uczniów. 

16. Prawo uczestnictwa w Konkursie ma każdy uczeń, który nauczycielowi wpłaci kwotę 9 zł, 

lub za którego dokonana zostanie wpłata tej samej wysokości bez względu na bieżące 

oceny z matematyki. 

     17. Zgłoszenie szkoły do Konkursu z podpisami Dyrektora Szkoły i Koordynatora Szkolnego   

jest   jednoznaczne z akceptacją regulaminu z jego załącznikami. 

18. Koordynatorzy wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów odbierają materiały na konkurs 

osobiście w szkołach wyznaczonych na ich terenie w powiatach; 

 gnieźnieńskim, grodziskim, pilskim, nowotomyskim, średzkim, śremskim, szamotulskim, 

międzychodzkim, wągrowieckim, wolsztyńskim, wrzesińskim i poznańskim ziemskim ( szkoły 

 z gmin i miast: Kórnik, Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Komorniki, Dopiewo, 

Tarnowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, 

Kostrzyn, Pobiedziska, Dopiewo, Buk, Komorniki)  oraz wszystkie szkoły z miasta Poznania. 

 Szkoły ponadgimnazjalne z miasta Poznania i Piły odbierają materiały tam gdzie szkoły 

podstawowe i gimnazja w tych miastach. Pozostałe szkoły z Wielkopolski ( np. Kalisz, Ostrów, 

Kępno, Złotów…) otrzymają materiały konkursowe  poprzez Pocztę Polską jako przesyłki 

polecone.  

Jeśli przesyłka nie dotrze do szkoły do 10 marca 2017 do godziny 15:00,  prosimy  

o natychmiastowy kontakt . 

19. Koperty z testami ( każda kategoria w osobnej kopercie) są zapieczętowane, jako materiały 

niejawne    należy  je zamknąć w  kasie  pancernej  u  Dyrektora  Szkoły  do dnia 16.03.2017 r.  

 

20. W dniu przeprowadzenia konkursu tj. 16 marca 2017 należy odesłać  KARTY ODPOWIEDZI  

na  adres:  

a) WTM – Kangur, ul. Trakt Napoleoński 55, 62-090 Rokietnica, jeżeli szkoła jest z rejonu  

B. Drożdżyńskiej – Jerzyńskiej,  

b) Szkoła Podstawowa z OI nr 40, ul. Garbary 82, 61-758 Poznań jeżeli szkoła jest z rejonu  

p. J. Gabryelczyk-Dolaty . 
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21. Po zakończeniu konkursu, gdy Główny Organizator w Toruniu sprawdzi rozwiązania 

wszystkich uczestników i wprowadzi wyniki do systemu, po około 5 tygodniach szkoła, 

po zalogowaniu do systemu, będzie mogła pobrać surowe  wyniki swoich uczniów.  

22. Regionalny Komitet Organizacyjny przekazuje szkołom listy nagrodzonych uczniów  

z danych szkół oraz informację o zasadach przydziału nagród w terminie dwóch miesięcy    

od daty konkursu. 

23. Regionalny Komitet Organizacyjny przeprowadza proces nagradzania uczestników 

Konkursu zgodnie z regulaminem oraz organizuje Uroczyste Zakończenie Konkursu na 

którym są wręczane nagrody LAUREATOM.  Pozostałym nagrodzonym uczestnikom 

nagrody są wręczane w szkołach macierzystych. 

24. Nagrody rzeczowe będą do  osobistego odebrania przez Szkolnych Koordynatorów  

w wyznaczonych miejscach i określonych godzinach ( stare województwo poznańskie  

i pilskie). Do pozostałych szkół dotrą do 20 czerwca drogą pocztową ( stare 

województwa leszczyńskie i kaliskie -informacja w aktualnościach na naszej stronie 

internetowe – dystrybucja materiałów konkursowych i nagród ). 

25. W wyznaczonych szkołach podczas trwania konkursu mogą być obserwatorzy zewnętrzni. 

26. Plakat można pobrać ze strony http://www.kangur-mat.pl  w zakładce konta szkół /pobierz 

plakat 

27. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd WTM Kangur. 

Z poważaniem  

Barbara Drożdżyńska – Jerzyńska 

Jolanta Gabryelczyk – Dolata 

 

Poznań/Rokietnica, grudzień 2016 roku 
 
 
 

 

 
 

 
 


