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Kecskemét Megyei Jogú Város és a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet kecskeméti iskolák matematikában tehetséges 3-11. osztályos tanulói részére a 2019/2020-as tanévben. A pályázattal támogatni kívánja a matematikában tehetséges kecskeméti gyermekek magas színvonalú szakmai képzését szakköri keretek között.
A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 11.
A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása 2019. szeptember 13-án történik. Az elbírálást követően a pályázat eredménye a www.mategye.hu honlapon megtekinthető. A pályázatot elnyert tanulók térítésmentesen vehetnek részt a heti egy alkalommal (két tanítási órában) szervezett
matematikai tehetséggondozó szakkörön.
Részvételi feltételek: A pályázati adatlap kitöltése és a MATEGYE Alapítvány címére történő
elküldése. A pályázatot elnyert tanulók vállalják, hogy a MATEGYE Alapítvány által szervezett
szakköri foglalkozáson (hetente egy alkalommal) rendszeresen részt vesznek.
A nyertes 3-8. osztályos tanulók saját költségükön kötelesek részt venni az ABACUS újság matematikai pontversenyén (ott legalább 50%-os eredményt elérni), a Bács-Kiskun megyei, a Zrínyi
Ilona és a Varga Tamás1 matematikai versenyeken, és még legalább egy országos matematikaversenyen (Bátaszéki, Bonifert Domonkos, Kalmár, Kenguru versenyek közül).
A nyertes 9-11. osztályos tanulók saját költségükön kötelesek részt venni a KÖMAL valamelyik
matematikai pontversenyén (a 9. osztályos tanulóknak a K vagy C pontversenyen legalább 50%-os
vagy a B pontversenyen legalább 30 %-os eredményt elérni, 10-11. osztályos tanulóknak a C pontversenyen legalább 50%-os vagy a B pontversenyen legalább 30 %-os eredményt elérni), a BácsKiskun megyei, a Zrínyi Ilona (volt Gordiusz), az Arany Dániel2 és az OKTV3 matematikai versenyeken.
A tanulók a versenyekre történő nevezéskor a felkészítő tanárok között kötelesek feltüntetni a
szakkörvezető tanár nevét is.
A nyertes tanulók tudomásul veszik, hogy a feltételek be nem tartása vagy a szakkörről való
többszöri indokolatlan hiányzás esetén a tanulót a MATEGYE Alapítvány Kuratóriuma a pályázatból az adott tanévre és az azt követő tanévre kizárhatja. A kizárás tényéről a tanuló szüleit és iskoláját a MATEGYE Alapítvány értesíti.
A pályázatról további felvilágosítás kérhető:
Csordás Péter vagy Szabó Rózsa
MATEGYE ALAPÍTVÁNY
6001 Kecskemét, Pf. 585
Tel./fax: (76) 483-047
e-mail: mategye@mategye.t-online.hu
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