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Орта арнайы білім беру және
жалпы білім беру ұйымдарының басшыларына
Құрметті әріптестер!
«Urker mitec» зияткерлік орталығы жалпы білім беретін пәндерінің оқытушылары мен
мұғалімдеріне арналған «Зейін» республикалық қашықтық олимпиадасын келесі пәндер
бойынша өткізетінін хабарлайды: математика, физика, химия, биология, Қазақстан

тарихы, қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі.
Бұл олимпиада қатысушылардың кәсіби деңгейін арттыру, ой-өрісін кеңейту және оқутәрбие беру үдерісі саласында білім қорын жаңарту, сондай-ақ білім беру мекемелерінің
бәсекеге қабілеттілігін жетілдіру мақсатында жүргізіледі.
Олимпиаданың өтетін уақыты: 2019 жылдың 13-17 мамыры.
Олимпиадаға барлық қатысушылар қатыса алады. Нәтижесі олимпиада өткеннен кейін
бір айдан соң www.iqcollege.kz сайтында жарияланады.
Барлық қатысушыларға сертификат беріледі. Олимпиадада 1, 2, 3 орындарға ие болған
қатысушылар І, ІІ, ІІІ деңгейдегі дипломдарға ие болады.
Осы олимпиадаға қатысқысы келетін білім беру ұйымдары 2019 жылдың 13
мамырына дейін iq_college@mail.ru электрондық поштасына өтінімді толтырып жіберу
қажет.
Олимпиаданы өткізуге арналған материалдар өтінімде көрсетілген электрондық поштаға
жіберілетін болады.
Қатысу құны әр педагог үшін 1000 теңгені құрайды.
Мақсаттық төлемақы жасау:
 «Urker mitec» зияткерлік орталығының кеңсесінде қолма-қол төлеммен: Астана қ.,
Сарыарка к-сі, 17, 47 кеңсе (жұмыс тәртібі: дс-жм.: 9.00-18.00)
 Келесі деректер бойынша банк немесе пошта бөлімі арқылы қолма-қол төлемсіз
жүргізіледі:
«Urker mitec» зияткерлік орталығы» ЖШС

«Urker mitec» зияткерлік орталығы» ЖШС

БСН 171040006515
ЖСК KZ056017111000004066 KZT
БСК HSBKKZKX
HALYK BANK АҚ
КБЕ 17

«KASPI BANK» АҚ
БСК CASPKZKA
БСН 171040006515
ЖСК KZ42722S000001588334
КНП 861
Кбе 17

КНП 861
Төлемніңтағайындалуы:
«Зейін»олимпиадасынамақсаттық төлем

Төлемніңтағайындалуы:
«Зейін»олимпиадасынамақсаттық төлем

Астана қ., Сарыарқа к-сі, 17, 47 кеңсе (жұмыс тәртібі: дс-жм.: 9.00-18.00)
Телефондар:8 (7172) 248511; 8-708-425-39-10; 8-708-425-17-48

Құрметпен, «IQ college» жобасының жетекшісі

Д. Байболова
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Исх № 27 от 15 апреля 2019г.
Руководителям
средних специальных учебных заведений и
общеобразовательных организаций
Уважаемые коллеги!

Интеллектуальный центр «Urker rmitec» сообщает о проведении
республиканской дистанционной олимпиады «Зейін» для преподавателей и учителей
общеобразовательных дисциплин по следующим предметам: математика, физика,
химия, биология, история Казахстана, казахский язык, английский язык, русский язык.
Олимпиада проводится в целях повышения уровня профессионализма
участников, расширения кругозора и обновления базы знаний в области
образовательно-воспитательного
процесса,
а
также
повышения
конкурентоспособности образовательных организаций.
Дата проведения олимпиады с 13-17 мая 2019 года.
К участию в Олимпиаде допускаются всежелающие. Результаты олимпиады
размещаются на сайте www.iqcollege.kz через месяц после его проведения.
Все участники получают именные сертификаты. Участники олимпиады, занявшие
1, 2, 3 места в олимпиаде, награждаются Дипломами І, ІІ, ІІІ степеней соответственно.
Образовательным организациям, желающим принять участие в олимпиаде, необходимо
заполнить заявку и отправить на электронный адрес iq_college@mail.ru до 13 мая 2019 года.
Материалы для проведения олимпиады будут предоставлены организаторам по адресу
электронной почты, указанному в заявке.
Целевой взнос на участие в олимпиаде составляет 1000 тенге за каждого участника.
Целевые взносы оплачиваются:
 наличным способом в офисе ИЦ «Urker mitec» по адресу: г.Астана, ул.Сарыарка, 17,
оф. 47 (режим работы: пн.-пт.: 9.00-18.00)
 безналичным расчетом через банк или почтовое отделение по следующим
реквизитам:
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ТОО «Интеллектуальный центр
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AO HALYK BANK

БИК CASPKZKA
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Код назначенияплатежа 861
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Код назначенияплатежа 861
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Назначение платежа: Целевой взнос за Назначение платежа: Целевой взнос за
олимпиаду «Зейн»
олимпиаду «Зейн»

Адрес: г. Астана, ул.Сарыарка, д.17, офис 47
Телефондар:8 (7172) 248511; 8-708-425-39-10; 8-708-425-17-48

С уважением, руководитель проекта “IQ college”

Д. Байболова

