Додаток до листа Інституту
модернізації змісту освіти
від 02 грудня 2020 № 22.1/10-2475
План заходів щодо організації Міжнародного математичного конкурсу
«Кенгуру» в Україні у 2010/2021 навчальному році
Дата
Заходи
Відповідальні
Серпень 2020 р.
Формування пакету задач - пропозицій від Організаційний
України для обговорення на засіданні комітет
Міжнародного
організаційного
комітету
математичного конкурсу «Кенгуру»
Вересень – жовтень Організація роз’яснювальної та рекламної Організаційний
2020 р.
кампанії Конкурсу у 2020/2021 н.р.
комітет
14.10.2020 –
Участь у роботі Міжнародного організаційного Організаційний
18.10.2020 р.
комітету конкурсу «Кенгуру» та Генеральної комітет он лайн
Асамблеї Міжнародної організації «Kangourou
sans frontieres»
Жовтень –
Прийом та реєстрація заявок від навчальних Організаційний
листопад 2020 р.
закладів та регіональних організаторів на комітет, регіональні
участь у Всеукраїнському етапі Конкурсу
організатори
Жовтень –
Проведення експертизи та підготовка пакету Організаційний
листопад 2020 р.
завдань для проведення Всеукраїнського етапу комітет, експерти
Конкурсу
4 грудня 2020 р.
Проведення Всеукраїнського етапу Конкурсу
Організаційний
комітет, регіональні
організатори,
оргкомітети
в
осередках проведення
Конкурсу
04.12.20 – 01.01.21 Опрацювання результатів відповідей учасників Організаційний
Конкурсу
комітет
Грудень 2020 р.
Наради регіональних організаційних комітетів Регіональні
щодо організації та проведення Міжнародного організатори
етапу Конкурсу. Проведення рекламної
кампанії Конкурсу
Січень – лютий
Прийом та реєстрація заявок від навчальних Організаційний
2021 р.
закладів на участь у Міжнародному етапі комітет
Конкурсу
Січень – лютий
Підведення
підсумків
першого
етапу Організаційний
2021 р.
Конкурсу.
Розсилка
результатів
та комітет
сертифікатів учасника Всеукраїнському етапі
Конкурсу по регіонах
Листопад 2020р. –
Підготовка пакету завдань, запропонованого Організаційний
лютий 2021 р.
Міжнародним оргкомітетом, для проведення комітет
Міжнародного етапу Конкурсу в Україні
Січень - лютий
Проведення експертизи та підготовка пакету Організаційний
2021р.
завдань для проведення Міжнародного етапу комітет, експерти
Конкурсу
До 10.03.21
Розсилка завдань, бланків відповідей, правил Організаційний
проведення Конкурсу до регіонів
комітет
10.03.21 – 15.03.21 Розсилка завдань, бланків відповідей, правил Регіональні
проведення Конкурсу по осередках
організатори
18 березня 2021 р.
Проведення Міжнародного етапу Конкурсу
Організаційний

19.03.21 – 10.05.21
10.05.21 – 20.05.21
20.05.21 – 25.05.21
Травень – червень
2021р.
До 01.07.2021 р.
червень – серпень
2021 р.

Липень – серпень
2021 р.

Серпень – вересень
2021 р.
Серпень 2021 р.

комітет, регіональні
організатори,
оргкомітети
в
осередках проведення
Конкурсу
Опрацювання бланків відповідей учасників Організаційний
Міжнародного етапу Конкурсу
комітет
Підведення підсумків другого етапу Конкурсу. Організаційний
Розсилка
результатів
та
сертифікатів комітет
Міжнародного етапу Конкурсу по регіонах
Розсилка результатів та сертифікатів другого Регіональні
етапу Конкурсу по осередках
організатори
Укладання
та
підготовка
до
друку Організаційний
«Інформаційного
вісника
Міжнародного комітет
математичного конкурсу «Кенгуру»»
Прийом та розгляд апеляцій
Організаційний
комітет
Проведення
Всеукраїнського
семінару Організаційний
обласних координаторів та організаторів комітет, регіональні
конкурсу «Кенгуру» в областях. Всеукраїнська організатори
математична школа для учнів учасників
конкурсу «Кенгуру» в Україні
Аналіз задач, запропонованих регіональними Організаційний
організаційними комітетами для формування комітет
пакету задач як пропозиції від України для
обговорення на засіданні Міжнародного
організаційного комітету
математичного
конкурсу «Кенгуру – 2021»
Розсилка
«Інформаційного
вісника Організаційний
Міжнародного
математичного
конкурсу комітет, регіональні
«Кенгуру»» по регіонах та осередках організатори
проведення Конкурсу
Аналітичний
звіт
про
проведення Організаційний
Міжнародного
математичного
конкурсу комітет
«Кенгуру – 2020/2021» в Україні

