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 LIETUVOS MOKINIŲ MATEMATIKOS KONKURSO „KENGŪRA“  ORGANIZAVIMO 

NUOSTATAI 
 

 

1. Lietuvos mokinių matematikos konkursas „Kengūra“ (toliau – konkursas) vykdomas 

vadovaujantis tarptautinio mokinių matematikos konkurso „Kengūra“ reikalavimais (skelbiami 

konkurso interneto tinklalapyje http://aksf.org/).  

2. Konkurso tikslai:  

2.1. skatinti mokinių domėjimąsi matematika; 

2.2. surasti ir puoselėti gabius matematikai mokinius, rengti juos tarptautinėms matematikos 

olimpiadoms / konkursams;         

2.3. ugdyti mokinių kūrybiškumą, matematinę kultūrą ir mąstyseną; 

  2.4. tobulinti mokytojų gebėjimus spręsti nestandartinius uždavinius, parengiant ir viešai 

paskelbiant konkurso užduočių sprendimo metodinę medžiagą, organizuojant su tuo susijusius 

mokymus. 

  3. Konkurso organizatoriai: Lietuvos matematikų draugija, matematikos mokytojai, savivaldybių 

administracijos švietimo padalinių specialistai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, 

matematikai mokslininkai, mokyklinės matematinės literatūros leidėjai, mokyklų administracijos 

atstovai. Taip pat organizuojant konkursą pagal galimybes prisideda Lietuvos matematikos mokytojų 

asociacija.  

 4. Konkursą organizuoja visuotiniame konkurso organizatorių susirinkime kas penkerius metus 

renkamas konkurso organizavimo komitetas (toliau – KOK), kurio sudėtį tvirtina švietimo ir mokslo 

ministras. KOK susirinkime išrenkama KOK valdyba ir jos sudaryta konkurso administracija, kuri 

pagal sutartį su KOK prisiėmusi administravimo funkcijas. 

 5. Konkurso administracija vadovaujasi konkurso organizavimo tvarka, kurią parengia KOK 

valdyba ir balsų dauguma kiekvienais metais tvirtina KOK. Patvirtinta konkurso organizavimo tvarka 

skelbiama konkurso tinklalapyje (adresu http://www.kengura.lt/). Miestų, rajonų, savivaldybių, 

mokyklų konkursų organizatoriai (savivaldybių administracijos švietimo padalinių specialistai, 

matematikos mokytojai), bendradarbiaudami su KOK, organizuoja konkursą savo teritorijose. 

 6. Uždavinių sąlygas konkursui parengia konkurso administracijos pasirinkti ir KOK valdybos 

patvirtinti specialistai, kurie verčia ir adaptuoja tarptautinio mokinių matematikos konkurso 

„Kengūra“ komiteto (toliau – TKK) pasiūlytas užduotis. Lietuvių, lenkų, rusų ir anglų kalbomis 

parengti konkurso užduočių komplektai yra tvirtinami KOK valdyboje.  

 7. Konkurso rezultatus skaičiuoja ir vertina konkurso administracija, o tvirtina ir skelbia KOK 

valdyba. 

     8. KOK valdyba atstovauja Lietuvai TKK, deleguoja savo atstovus į kasmetinį tarptautinį 

„Kengūros“ konkurso organizatorių susitikimą pagal TKK nustatytas kvotas ir terminus. 

     9. Konkurse gali dalyvauti visų Lietuvos bendrojo ugdymo ar bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų 

ir lituanistinio švietimo mokyklų užsienyje (toliau – mokyklos) šešių amžiaus grupių (1–2, 3–4, 5–6, 

7–8, 9–10 ir 11–12 klasės) mokiniai nepriklausomai nuo jų matematinio pasiruošimo. Mokyklą 

baigusieji asmenys gali dalyvauti konkurso amžiaus grupėje „Ekspertas“, kuri vykdoma internetu.    

     10. 1–12 klasių mokiniams konkursas rengiamas vienu metu mokyklose kiekvienų metų kovo 

mėnesio trečiąjį ketvirtadienį. Tą pačią dieną konkursas vykdomas ir  „Eksperto“ grupei. Konkurso 

organizavimo data gali pasikeisti tik TKK savo sprendimu pakeitus šį laiką. Konkrečios konkurso 

organizavimo mokyklose valandos nustatomos kasmetiniame KOK susirinkime. 

     11. Laimėtojų nustatymo kriterijai turi atitikti TKK nustatytas rezultatų skaičiavimo ir vertinimo 
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taisykles ir gali keistis tik TKK savo nutarimu juos pakeitus (TKK veiklą reglamentuojančius 

dokumentus galima rasti adresu http://www.aksf.org/). 

     12. Konkursą vykdydama ir bendraudama su miestų, rajonų savivaldybių, mokyklų konkurso 

organizatoriais konkurso administracija naudoja konkurso interneto tinklalapį http://www.kengura.lt/ 

(toliau – konkurso tinklalapis), elektroninį paštą info@kengura.lt, telefono ryšį, neviršydama 

konkurso sąmatos numatytų ribų. 

     13. Kiekvieniems metams konkurso preliminarią sąmatą rengia konkurso administracija ir pristato 

ją tvirtinti kasmetiniam KOK susirinkimui. Tolesni sąmatos pakeitimai galimi tik patvirtinus juos 

KOK valdyboje.  

     14. Konkurse skaičiuojami tik asmeniniai konkurso dalyvių rezultatai atskirose amžiaus grupėse 

ir pagal klases.  

     15. Kiekvienoje klasėje penkiasdešimties daugiausiai taškų surinkusių konkurso dalyvių sąrašai 

skelbiami konkurso tinklalapyje. 

     16. Visi konkurso dalyviai apdovanojami konkurso padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis 

(pieštukais, knygelėmis ir pan.). 

     17. Konkurso laimėtojai visose amžiaus grupėse apdovanojami konkurso laimėtojų diplomais bei 

atminimo dovanomis. Apdovanojamųjų skaičių, dovanų vertę ir sumą, skirtą apdovanojimams, 

konkurso administracijos teikimu kiekvienų metų konkursui nustato  KOK valdyba.   

     18. Geriausiai pasirodę 5–10 klasių mokiniai KOK valdybos sprendimu gali būti siunčiami į 

tarptautines ir šalies konkurso stovyklas.  

     19. Konkurso organizavimas, užduočių parengimas ir apdovanojimai finansuojami iš konkurso 

dalyvių mokesčio ir konkurso rėmėjų lėšų. 

     20. Kasmetiniame visų šalies konkurso organizatorių susirinkime nustatomas konkurso dalyvio 

mokesčio dydis būsimiems konkursams ir sąlygos, pagal kurias nuo konkurso dalyvio mokesčio 

atleidžiami mokiniai, gaunantys socialinę paramą. 

                                        ___________________________________ 
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