Słupskie Stowarzyszenie Matematyczne „Kangur”
ŚWIĘTO KANGURA – czwartek 19 MARCA 2020 r.
Komunikat nr 1 – PORA NA KANGURA! – Edycja 2020
[opublikowano 29.11.2019 r.]
1) Po raz 27 w regionie słupskim (powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski,
i m. Słupsk) przeprowadzony zostanie Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR
20120”.
2) Obowiązuje elektroniczna rejestracja szkół i posiadanie konta szkoły na stronie internetowej
krajowego organizatora – www.kangur-mat.pl.
3) ZMIANY STRUKTURALNE SZKÓŁ – jeżeli dwie szkoły, dotychczas funkcjonujące jako
odrębne placówki, zostały połączone w szkołę podstawową, należy tę informację przesłać
do koordynatora regionalnego na adres mailowy: kangurslupski@wp.pl.
4) ZMIANA SZKOLNEGO KOORDYNATORA – jeżeli w tym roku szkolnym zmienił się
szkolny koordynator konkursu, można albo założyć nowe konto elektroniczne, albo
porozumieć się z poprzednim koordynatorem konkursu i pozyskać od niego kody dostępu
do konta (login i hasło). Wtedy należy wprowadzić aktualne dane, jak też zmienić hasło.
O założeniu nowego konta elektronicznego szkoły lub o zmianie szkolnego koordynatora
należy powiadomić regionalnego koordynatora na adres mailowy: kangurslupski@wp.pl.
5) KONTA ELEKTRONICZNE SĄ AKTUALNE! Jeśli więc szkoły brały udział w ubiegłym
roku (w latach poprzednich) w konkursie i jeśli nie zmienił się szkolny koordynator konkursu,
stare konto szkoły pozostaje aktualne. W przypadku połączenia szkół w zespół szkolny
obowiązuje jedno elektroniczne konto szkoły.
5) DANE TELEADRESOWE – PRZYPOMINAMY! Wymagają uaktualnienia! W szczególności
wpisy: ADRES SZKOŁY (pełny adres: kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica itp.),
MIEJSCOWOŚĆ (należy wpisać siedzibę szkoły czyli miejscowość, w której znajduje się
budynek szkolny).
7) PROBLEMY Z WEJŚCIEM NA KONTO SZKOŁY – gdyby pojawiły się jakieś problemy
z wejściem na własne konto szkoły, należy skontaktować się z regionalnym organizatorem
mailowo (kangurslupski@wp.pl).
8) REJESTRACJA DLA NOWYCH SZKÓŁ! Szkoły, które w ubiegłym roku (w latach
poprzednich) nie brały udziału w konkursie „Kangur”, powinny zarejestrować się na stronie
www.kangur-mat.pl, zakładając w ten sposób konto dla szkoły. Na tej stronie w menu z lewej
strony jest zakładka „Konta szkół”. Znaleźć tam można „Instrukcję obsługi konta” i „Instrukcja
dla koordynatora” , przekierowanie do już zarejestrowanego konta oraz plakat.
9) PLAKATY – można wydrukować ze strony www.kangur-mat.pl (zakładka „Konta szkół”).
10) KARTY ODPOWIEDZI ! Na przeprowadzenie konkursu będą dostarczone testy i karty
odpowiedzi. Dla celów ćwiczeniowych można wydrukować karty odpowiedzi (komunikat
na stronie konta szkoły).
11) INFORMACJE I KOMINUKATY DLA SZKÓŁ będą dostępne na stronie regionalnego
organizatora www.kangurslupski.pl. Ponadto należy systematycznie zaglądać na elektroniczne
konta szkoły.

