TARPTAUTINIS MATEMATIKOS KONKURSAS „KENGŪRA“

Lietuvos mokinių matematikos konkurso “Kengūra”
2022 m. organizavimo pagrindinės nuostatos
Akivaizdinis ir Nuotolinis dalyvavimo būdai
1. Lietuvos mokinių matematikos konkursas „Kengūra“ organizuojamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.
V-98 patvirtintais nuostatais (https://www.kengura.lt/dokumentai/nuostatai.pdf).

2. Pagrindinis konkurso dalyvavimo būdas yra akivaizdinis, t.y. vykstantis mokyklose.
Mokiniai registruojasi pas mokytoją - organizatorių, užduotis sprendžia klasėje, pildo
atsakymo lapus, kuriuos atiduoda mokytojui.
3. Akivaizdinis konkursas vyks 2022 m. kovo 17 d. tarp 8.00 ir 11.00.
4. Alternatyvus (rezervinis, atsarginis) dalyvavimo būdas yra nuotolinis. Šis būdas gali būti
taikomas vienu iš šių atvejų:
o Dėl valstybėje paskelbtos padėties, kuomet mokymo procesas mokyklose
vykdomas nuotoliniu būdu.
o Dėl konkrečiam dalyviui taikomų saviizoliacijos ribojimų.
o Dėl ligos ar kitų labai svarbių priežasčių.
5. Jei dalyvis registravosi pas mokytoją, tačiau negali dalyvauti akivaizdiniu būdu - jam bus
suteikta galimybė dalyvauti nuotoliniu būdu.
6. Jei dalyvis savarankiškai registruojasi dalyvavimui nuotoliniu būdu - jis galės dalyvauti tik
nuotoliniu būdu.
7. Dalyvaujant bet kuriuo būdu, ne vėliau nei 18:00 val. konkurso dienos išvakarėse, konkurso
puslapyje www.kengura.lt bus paskelbti kiekvienos dalyvių grupės dalyvavimo laikai.
Nespėjus sudalyvauti paskirtu laiku, konkurse dalyvauti nebebus galima.
8. Dalyvaujant nuotoliniu būdu, organizatoriai neatsako už galimus dalyvio interneto ryšio
sutrikimus.
9. Dalyviui nedalyvavus konkurse, nepriklausomai nuo tai lėmusių priežasčių, sumokėtas
dalyvio mokestis nėra grąžinamas.

Nugalėtojų reitingavimas ir apdovanojimas
1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami Kengūros pieštuku, visi galės gauti
pažymą apie pasiektus rezultatus.

2. Dalyvių reitingavimas ir apdovanojimas prizais vyksta tik tarp akivaizdiniu būdu
dalyvavusių konkurso dalyvių.
3. Nuotolinis dalyvavimo būdas yra dalyvio žinių savarankiškas pasitikrinimas. Dalyviai
patvirtina, jog supranta, kad naudodamiesi bet kokia išorine pagalba, jie iškreips savo žinių
įvertinimo rezultatą, o geresni rezultatai jiems nesuteiks jokių privalumų.
Vilnius, 2022 m. sausio 14 d.
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