תקציר תקנון תחרות SkillZ Math
27.10 - 21.11.2019
כ“ח בתשרי  -כ“ג בחשוון תש“ף

רישום
לתחרות

20.01 - 06.02.2020
כ“ג בטבת  -י“א בשבט תש“ף

אימון
ראשוני

שלב בתי
הספר

13-19.01.2019
ט“ז  -כ“ב בטבת תש“ף

משתתפים

01-08.03.2020
ה‘ -י“ב באדר תש“ף

מחנה
האימונים
23-27.02.2020
כ“ח בשבט -ב‘ באדר תש“ף

רישום
לגמר

אירוע
הגמר
15.03.2020
י“ט באדר תש“ף

תלמידי כיתות א׳–ו׳ אשר בית ספרם נרשם באתר התחרות.
כניסה לתחרויות יעשה רק דרך אתר אליפות הסייבר בלבד ) .(skillz-edu.orgשימו לב כי בשלב האימון הישגי
התלמידים אינם נספרים לצורך התחרות.

מורה מלווה אחד לפחות שהינו רכז מתמטיקה או מורה שמונה ע״י ההנהלה ולהיות רשום בטופס הרישום לתחרות.
ניתן לרשום עד  3מורים מלווים לתחרות.
מלווים במהלך מורה מלווה יחויב בהשתתפות ביום עיון ו/או השתלמות ייעודית ו/או הדרכה וירטואלית לקראת התחרות.
התחרות

!
קוד
התנהגות

ייצוג
בגמר

צילום

פרסים

על משתתפי התחרות לכתוב את פתרון שלבי התחרות בעצמם .חל איסור שפתרון ייכתב ע״י מורה/תלמיד
אחר/הורה/אח/חבר/מנטור או כל גורם אחר .חריגה מכלל זה יכולה להביא לפסילת המשך השתתפות בית הספר
בתחרות.

נבחרת גמר :מונה  4תלמידים ומורכבת משני בנים ושתי בנות מכיתות ג'-ו )למעט בתי ספר חד מגדריים(.
מקצים :בית ספר זכאי להשתתף בתחרות אחת מבין תחרויות המתמטיקה והתכנות ובמקצה אחד בלבד )למעט
חריגים המפורטים בסעיף  7.5בתקנון המלא(.
מכשירים ניידים :חל איסור הכנסת מכשירים ניידים לאולם התחרות ,יש לוודא שהתלמידים מגיעים עם פרטי
ההזדהות האחידה שלהם רשומים על דף.

עצם השתתפות קטין בפעילות כולה ובאירוע הגמר בפרט תחשב כהודעת בית הספר שהקטין מחזיק בידיו הסכמה
של הוריו לפרסום פרטיו בכל אמצעי המדיה השונים כמו גם לעשות שימוש בתמונה לצורך קד"מ ו/או מסחור ו/או
פרסום ושיווק לתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או מקום.

פרסים יוענקו לבתי ספר אשר יזכו במקומות הראשון ,השני והשלישי בהתאם למספר הנקודות בהם יזכו במהלך
תחרות הגמר .הפרסים יהיו בשווי כסף לרכישת ציוד לתלמידי בית הספר.

מדינת ישראל ,משרד החינוך
מינהל תקשוב ,טכנולוגיה ומערכות מידע

המסמך הקובע הוא
התקנון המלא
ראה לינק מצורף

