
МАТЕМАТИКИЙН УЛСЫН XVIII ОЛИМПИАДАД 

ОРОЛЦОГЧДЫН ЗӨВЛӨМЖ 

Техник Технологийн Политехник Коллежоос Мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын байгууллагын багш, суралцагчдын дунд уламжлал болгон зохион 

байгуулагддаг Математикийн Улсын XVIII олимпиадыг цахим хэлбэрээр зохион 

байгуулна. 

Зорилго: Математикт сонирхолтой, бодлого бодох мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлэх 

эрмэлзэлтэй сурагчдыг тодруулах, дэмжих, хичээлийн агуулгыг сайжруулах, 

математик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, туршлага 

солилцоход оршино. 

НЭГ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

1.1. Удирдамжийн дагуу олимпиад Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 

байгууллагын багш суралцагчдын дунд нээлттэй, цахим хэлбэрээр зохион 

байгуулагдана. 

1.1.1. Багш нарын олимпиадад зөвхөн математикийн багш нар оролцоно. 

   /3 хүртлэх багш/ 

1.1.2. Суралцагчдын олимпиадад мэргэжлийн боловсрол олгох 2,5 жилийн  

   сургалтын 2 дугаар ангийн суралцагчид оролцоно.  

   /5 хүртлэх суралцагч/ 

ХОЁР. ХУГАЦАА 

2.1. 2021.04.07- 2021.04.21 өдрүүдэд 900 – 1700 цагийн хооронд тус сургуулийн 

“Математик компьютерийн ухааны тэнхим”-ийн багш 

ariunjargal.t@ietpolytech.edu.mn  /88015798/ хаягаар бүртгэл мэдээллийг 

баталгаажуулна. 

2.2. Улсын олимпиадыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны Баасан гаригт 930 цагаас 

Техник Технологийн Политехник Коллеж хариуцан зохион байгуулна. 

2.3. Олимпиадын мэдээллийг https://ietpolytech.edu.mn/ вэб сайт болон Техник 

Технологийн Политехник Коллеж facebook хуудаст байршуулна. 

ГУРАВ: ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

3.1. Олимпиадын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. 

3.2. Олимпиадыг зохион байгуулах, үйл ажиллагааг хянах, шалгах комисстой 

байна. 

3.3. Олимпиадад оролцогчид мэдүүлгээ 2021 оны 04 дүгээр сарын 21 өдрийн 1700 

цагаас өмнө зохион байгуулах комисст онлайнаар бүртгүүлж оролцох эрхээ 

авсан байна. 

3.3.1. Багшийн бүртгэл: https://forms.gle/DbHet1rtFSCw14iS8 

• Цээж зураг 

• Нийгмийн даатгалын дэвтэр, цахим үнэмлэх болон ажлын газрын 

үнэмлэх 

• Ажлын газрын тодорхойлолт 
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• Бүртгэлийн хураамж – 25000₮ /Мэргэжлийн сургуулиудын дунд 

зохион байгууллагддаг математикийн олимпиадын бодлогын 

эмхэтгэл дагалдана./ 

3.3.2. Суралцагчийн бүртгэл: https://forms.gle/H9BpXzSq4pNqqd5d7  

• Цээж зураг 

• Суралцагчийн үнэмлэх 

• Суралцагчийн тодорхойлолт 

• Хувийн хэрэг 

• Бүртгэлийн хураамж – 10000₮ 

3.4. Сургуулиудын нэгдсэн дүнг гаргахдаа тухайн төрөлд оролцогчдын байр оноог 

үндэслэх ба бага онооны системээр шалгаруулж тэргүүлсэн сургуульд 

шилжин явах цом гардуулна. 

ДӨРӨВ: ХӨТӨЛБӨР 

№ Зохион байгуулагдах үйл ажиллагаа Цаг 

1 Нээлт 0910-0940 

2 Онлайн олимпиад зохион байгуулах дүрмийг танилцуулах 0940-1010 

3 Багш нарын олимпиад 1030-1300 

4 Суралцагчдын олимпиад 1030-1300 

5 Бодлогын зураг илгээх 1300-1305 

6 Үдийн цай 1305-1400 

7 Багш нарт зориулсан сертификаттай сургалт 1400-1600 

8 Математикийн багш нар туршлага солилцох 1600-1700 

9 Олимпиадын дүнг танилцуулах 1700-1800 

 

ТАВ: ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ 

Багш нар: Суралцагчид: 

1-р байр – нэг, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал 

2-р байр – нэг, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал 

3-р байр – хоёр, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал 

Тусгай байр – хоёр, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал 

Уран бодолт - нэг,  Батламж, мөнгөн 

шагнал 

1-р байр – нэг, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал 

2-р байр – нэг, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал 

3-р байр – нэг, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал  

Тусгай байр – хоёр, Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал 

Уран бодолт - нэг,  Батламж, мөнгөн 

шагнал 

Багийн дүнгээр 1-р байрт орсон сургуульд – Шилжин явах цом, өргөмжлөл 

 

https://forms.gle/H9BpXzSq4pNqqd5d7


ЗУРГАА: ХОЛБОО БАРИХ 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, БГД, 10-р хороолол 5-р хороо, Энхтайваны 

өргөн чөлөө-90, 210526/ 

Зохион байгуулагч:  

МБСҮМАЗТ-ийн арга зүйч Л.Батхангай – 99105627 

ТТПК-ийн сургалтын менежер Т.Отгон – 89823968 

МКТТ-ийн эрхлэгч Н.Отгон-Эрдэнэ – 88072532  

 

ДОЛОО: АНХААРАХ ЗҮЙЛС 

7.1. Багш, суралцагчид олимпиадын удирдамжийн дагуу өөрийн мэдээллээ үнэн 

зөв бөглөж, илгээсэн линкээр 2021 оны 04 сарын 07-ноос 04 сарын 21-ны 1700 

цаг хүртэл бүртгүүлэх 

7.2. Олимпиад нээлттэй явагдах тул оролцогчид орчноо бүрдүүлэн хувийн 

бэлтгэл хангаж /чихэвч, микрофон, техник хэрэгслийн найдвартай байдлыг 

хангах/ олимпиад эхлэхээс 30 минутын өмнө байраа эзлэн суусан байх 

7.3. Олимпиадад оролцох багш, суралцагчид анги танхим болон өрөөнд 

ганцаараа байрлах, шалгалтын дүрэм журмыг баримтлан, камерыг өөрөө 

болон шалгалтын материал бүтэн харагдахаар байрлуулж микрофоныг 

нээлттэй оролцох 

7.4. Олимпиадад оролцогч сурагцагч нь  e-mail-ээр харилцах чадвартай байх 

 

 


