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Komunikat nr 2 B – Miedzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR 2021”  

[opublikowano: 14.12.2020 r.] 

TERMINARZ I ETAPY ORGANIZACJI KONKURSU 

Grudzień 

2020 

 prace organizacyjne związane z przygotowaniem konkursu; 

Grudzień 

2020 
 

 informacja dla szkół o konkursie matematycznym „KANGUR” (edycja 2021) 

i obowiązku zweryfikowania lub założenia konta szkoły na stronie www.kangur-

mat.pl; 

 szkoły aktualizują konta szkół na stronie www.kangur-mat.pl; nowe szkoły 

zakładają nowe konto 

 szkoły otrzymują regulamin konkursu i dodatkowe informacje, 

 dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w Konkursie, powołuje  

nauczyciela-koordynatora Konkursu „KANGUR” w szkole, 

 nauczyciele popularyzują ideę konkursu oraz przeprowadzają zapisy uczniów; 

Styczeń-

luty 2021 
 

 szkolny koordynator konkursu przekazuje w nieprzekraczalnym terminie 

do 10 lutego 2021 r. ilościowe zgłoszenie szkoły (elektronicznie i na formularzu – 

wg informacji w regulaminie konkursu) oraz wpłaca wpisowe na wskazane konto; 

ponadto przesyła tabelę ilościową, zgodę dyrektora placówki; 

Marzec 

2021 
 

 odbiór w wyznaczonych szkołach/placówkach testów, kart odpowiedzi 

i upominków dla uczniów – przez szkolnych koordynatorów konkursu; 

 przeprowadzenie testu matematycznego w dniu 18. marca 2021 r. w całym 

regionie słupskim; 

Maj 2021 
 

 szkoły otrzymują wyniki uczniów na elektroniczne KONTA SZKÓŁ, 
 powiadomienie szkół o wynikach i przyznanych nagrodach w konkursie 

matematycznym „KANGUR 2021”; 

Czerwiec 

2021 

 regionalne podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom oraz 

wyróżnionym uczniom; przewiduje się organizację 2 uroczystości – w Słupsku, 

w Chojnicach 

 podsumowanie całorocznej edycji konkursu na terenie regionu słupskiego 

i przyjęcie rozliczenia finansowego (na zebraniu SSM „KANGUR”) 
 

UWAGA: Organizator regionalny konkursu w uzasadnionych wypadkach – np. w przypadku 

wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu – zastrzega sobie prawo  

do: dyskwalifikacji szkoły (grupy uczniów) lub przeprowadzenia testu kontrolnego, co za tym idzie 

zmiany przydziału nagród. Wynika to z regulaminu Konkursu. O takich przypadkach organizator 

regionalny zobowiązany jest powiadomić Krajowego Koordynatora w Toruniu. 
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