
Правила проведения заочного фестиваля дворовых танцев  

«Dance-life» среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения заочного фестиваля дворовых танцев «Dance-

life» среди обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образования (далее – Фестиваль) определяют цель, задачи и порядок его 

проведения. Фестиваль посвящен Международному дню защиты детей. 

2. Цель – создание условий для реализации творческого потенциала 

детей, раскрытие и активизация их творческих возможностей, вовлечение в 

активную творческую деятельность. 

Задачи: 

популяризация детского творчества; 

создание условий для досуговой деятельности детей; 

стимулирование участников фестиваля к новым творческим 

достижениям; 

популяризация видеоискусства среди детей; 

выявление и поддержка одаренных детей; 

раскрытие оригинальности видео-взгляда детей и его выражение через 

видеоролики. 

3. Фестиваль проводится РГКП «Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования» Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 

4. Организаторы Фестиваля формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

 

5. Фестиваль проводится с 18 февраля по 23 мая 2014 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

6. Представленные на фестиваль работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам фестиваля. 

7. Конкурсные работы размещаются на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.kz или направляются по электронной почте: 

spo.rumcdo@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г. Астана, 

проспект Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» до 23.05.2014 года. 

Для справок: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 23 мая 

2014 года, а также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются. 

9. Представленные на фестиваль работы не возвращаются и рецензии 

на них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 
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10. Ответственность за содержание представленных на Фестиваль 

работ организаторы не несут. 

11. Организаторы фестиваля вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в Фестивале необходимо внести взнос – 800 

(восемьсот) тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос на участие в заочном фестивале «Dance-

life». Необходимо указать фамилию участника фестиваля (отправителя) и 

направить с конкурсными работами по электронной почте 

spo.rumcdo@mail.ru чек (сканер) об оплате. 

За счет взносов будут оплачены расходы на изготовление онлайн-

сертификатов всем участникам, дипломов и приобретение ценных подарков 

победителям. 

13.Подведение итогов Фестиваля и определение победителей - 30 мая              

2014 года. 

 

 

3. Участники и требования фестиваля 

 

14. В Фестивале могут принять участие дети 12-17 лет в следующих 

возрастных категориях: 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. На Фестиваль направляются видеоролики (видеоклипы) по 

номинациям:  

1) «Народный танец»; 

2) «Современный танец». 

16. Конкурсная работа принимается в виде анимационного, 

постановочного игрового видео и т.п., может быть снята на камеру телефона 

или видеокамеру, обработана в любом видеоредакторе.  

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI.  

Продолжительность конкурсной работы - до 7 минут. В начале 

видеосюжета необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст 

автора, направление танца, область, организацию образования, e-mail. 

17. Общие требования:  

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.kz; 
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категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должно быть информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

18. Критерии оценки фестиваля: 

вариативность, оригинальность и гармоничность сочетания стилей; 

композиционное решение; 

высокое качество исполнения; 

танцевальная постановка-идея; 

техника и уровень исполнения; 

артистизм и сюжетность; 

сценический вид (костюмирование). 

 

 

4. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей 

 

19. По итогам Фестиваля члены жюри определяют победителей 

Фестиваля. 

20. Победители Фестиваля награждаются дипломами соответствующих 

степеней и ценными подарками. По возрастным категориям определяются          

4 победителя (гран-при, 1, 2, 3 места). Всем участникам будут направлены 

онлайн-сертификаты по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында «Dance-life» тақырыбында аула билері 

бойынша сырттай фестиваль өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ережелер жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында «Dance-life» тақырыбында аула билері 

бойынша сырттай фестиваль (бұдан әрі – Фестиваль) өткізудің мақсатын, 

міндеттерін және тәртібін анықтайды. Фестиваль Халықаралық балаларды 

қорғау күніне орай ұйымдастырылады. 

2. Мақсаты – балалардың шығармашылық әлеуеттерін жүзеге асыру 

үшін жағдай жасау, олардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және 

дамыту, белсенді шығармашылық іс-әрекетке тарту. 

Міндеттері: 

балалар шығармашылығын насихаттау; 

балалардың бос уақытындағы іс-әрекетін жүзеге асыру үшін жағдай 

жасау; 

фестивальға қатысушыларды жаңа шығармашылық жетістіктерге 

ынталандыру; 

балалар арасында бейнеөнерді насихаттау; 

дарынды балаларды анықтау және оларға қолдау көрсету; 

бейнероликтер арқылы балалардың бейне-көзқарасын және 

ерекшеліктерін ашу. 

3. Фестивальді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК өткізеді. 

4. Фестивальдің ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Фестивальді өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Фестиваль 2014 жылғы  18 ақпан – 23 мамыр аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.kz  ғылыми-танымдық сайтта сырттай 

өткізіледі. 

6. Фестивальға ұсынылған материалдар фестивальдің тақырыбына, 

мақсаты мен міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқау жұмыстары 2014 жылғы 23 мамырға дейін балаларға 

арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта орналастырылады 

немесе spo.rumcdo@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі, сондай-ақ 

мына мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс 

даңғылы, 16/1, «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК. 
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Анықтама үшін: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 

8. 2014 жылғы 23 мамырдан кейін түскен байқау материалдары, 

сондай-ақ талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қарастырылмайды. 

9. Фестивальға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оларға 

рецензиялар, қазылар алқасының қорытындылары берілмейді. 

10. Фестиваль материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар 

жауапты емес. 

11. Фестиваль ұйымдастырушылары автордың атын көрсете отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға құқылы. 

12. Фестивальға қатысу үшін 800 (сегіз жүз) теңге төлемақы төленеді. 

Төлемақы былай жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

Төлемақының аталуы: «Dance-life» тақырыбында аула билерінің 

сырттай фестиваліне қатысу үшін төлемақы. Фестивальға қатысушының 

(жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы түбіртегін 

сканерден өткізіп, spo.rumcdo@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу 

қажет. 

Төлемақы барлық қатысушыларға онлайн-сертификаттар, 

жеңімпаздарға дипломдар дайындау, бағалы сыйлықтарды сатып алуға 

жұмсалады. 

13. Фестивальдің қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау 

2014 жылғы 30 мамырда жүргізіледі. 

 

 

3. Фестивальға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 

14. Фестивальға 12-17 жастағы балалар келесі жас санаттары бойынша 

қатыса алады: 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас.  

15. Фестивальға бейнероликтер (бейнеклиптер) келесі номинациялар 

бойынша жіберіледі: 

1) «Халық биі»; 

2) «Заманауи би». 

16. Байқау жұмыстары мына талаптарға сәйкес қабылданады: 

телефон немесе бейнетаспаға түсірілген кез келген бейнередакторда 

өңделген анимациялық, қойылымдық ойын бейнефильм түрінде және т.б. 

орындалған болуы мүмкін.  
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Қабылданатын форматтар: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Байқау 

жұмысының ұзақтығы - 7 минутке дейін. Бейнесюжеттің басында жұмыстың 

аталуы, автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, бидің бағыты, облыс, білім 

беру ұйымының аталуы, e-mail көрсетілуі қажет. 

17. Қатысушыларға жалпы талаптар:  

балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта тіркелу 

қажет; 

бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. Байқауға ұсынылған жұмыстарда 

қатыгездік және зорлық-зомбылық көріністерінің суреттері, адамның немесе 

бір топ адамдардың қадір-қасиетін кез келген түрде кемсітетін ақпарат 

болмауы қажет. 

18. Фестивальді бағалау критерийлері:  

стильдің үйлестігі және түпнұсқалығы, вариативтілігі; 

композициялық шешімі; 

жоғары сапалы орындаушылық; 

би қойылымы-идеясы; 

техника және орындаушылық деңгейі; 

сюжеттігі мен шеберлігі; 

сахналық көрінісі (костюммен жабдықталуы). 

 

 

4. Фестивальдің қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

19. Фестивальдің қорытындысы бойынша қазылар алқасы 

жеңімпаздарды анықтайды.  

20. Фестивальдің жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар тиісті 

дәрежелі дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталады. Балалардың 

жас санаттары бойынша 4 жеңімпаз (бас жүлде, 1, 2, 3 орындар) анықталады. 

Қатысушылардың барлығына электрондық пошта арқылы онлайн-

сертификаттар жіберіледі. 
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Правила проведения Республиканской дистанционной акции «10 

Добрых дел  моей Родине» среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканской дистанционной акции                        

«10 Добрых дел моей Родине» среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования (далее – Акция) определяют цель, 

задачи и порядок его проведения. Акция приурочена ко Дню Победы. 

2. Цель – создание условий для развития творческих способностей 

детей и формирования практических умений обучающихся посредством 

информационно-коммуникативных технологий.  

Задачи: 

привлечение детей к общественно значимой деятельности; 

формирование умений детей самостоятельного поиска полезного дела 

для общества;  

популяризация новых информационных технологий. 

3. Акция проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Акции формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Акции 

 

5. Акция проводится с 20 февраля по 28 апреля 2014 года в 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.kz 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам акции. 

7. Конкурсные работы размещаются на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.kz или направляются по электронной почте: 

spo.rumcdo@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г. Астана, 

проспект Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» до 28.04.2014 года. 

Для справок: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                    

28 апреля 2014 года, а также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются. 

9. Представленные работы не возвращаются и рецензии на них не 

выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных работ 

организаторы Акции не несут. 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
mailto:spo.rumcdo@mail.ru


11. Организаторы Акции вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в Акции необходимо внести взнос – 800 (восемьсот) 

тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос на участие в Республиканской 

дистанционной акции «10 Добрых дел моей Родине». Необходимо указать 

фамилию участника конкурса (отправителя) и направить с конкурсными 

работами по электронной почте чек (сканер) об оплате. 

За счет взносов будут оплачены расходы на изготовление онлайн-

сертификатов всем участникам, дипломов и приобретение ценных подарков 

победителям. 

13. Подведение итогов Акции и определение победителей состоится                      

5 мая 2014 года. 

 

 

3. Участники и требования акции 

 

14. В Акции могут принять участие обучающиеся 12-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. К участию в Акции принимаются работы в одной или двух 

номинациях, отвечающие цели и задачам Акции, но не более одной работы в 

каждой номинации. 

16. Акция проводится по следующим номинациям: 

1) «Электронная презентация»; 

2) «Видеоролик (видеоклип)». 

17. Акция проводится по направлениям: 

«Я - для себя» 

«Я - для моей семьи» 

«Я - для моих друзей» 

«Я - для моего класса» 

«Я - для моей школы» 

«Я - для моего двора» 

«Я - для моего аула (села, города)» 

«Я - для окружающей среды» 

«Я - для общества» 



«Я - для моей страны» 

18. В рамках акции рассматриваются конкурсные работы, 

соответствующие следующим требованиям: 

в номинации «Электронная презентация» конкурсная работа должна 

быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint (любой версии), 

содержать не более 20 слайдов, фотографий, рисунков, таблиц, схем с 

использованием информации и фактов, слоганов и призывов с 

эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может 

сопровождаться дикторским текстом или музыкой. На первом слайде 

презентации необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст 

автора, организацию образования, e-mail, область; 

в номинации «Видеоролик (видеоклип)» работа может быть выполнена 

в виде анимационного, постановочного игрового видео и т.п., снята на 

камеру телефона или видеокамеру, обработана в любом видеоредакторе.  

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. 

Продолжительность конкурсной работы - до 3 минут. В начале видеосюжета 

необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст автора, 

организацию образования, e-mail, область. 

19. Как совершить «10 Добрых дел моей Родине»: 

1) прояви инициативу лично или со своими друзьями; 

2) оглянись вокруг – много дел требуют твоего внимания и поддержки; 

3) сделай конкретное дело, которое тебе по душе; 

4) опиши, что сделано, какие получены результаты, каким опытом 

можешь поделиться, отметь значимость, актуальность, уникальность, 

целесообразность и оригинальность твоего дела; 

5) зарегистрируйся на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.kz. 

20. Общие требования: 

материал должен соответствовать теме Акции;  

категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет.  

не должно быть информации, в любой форме унижающей достоинство 

человека или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

21. Критерии оценки акции: 

соответствие цели и задачам Акции; 

полнота отражения темы; 

инновационность материалов; 

убедительность и доступность восприятия; 

оригинальность; 

яркость и выразительность работы; 

наличие грамматических, пунктуационных ошибок; 

качество оформления. 
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4. Подведение итогов Акции и награждение победителей 

 

22. По итогам Акции члены жюри определяют победителей Акции. 

23. Победители Акции награждаются дипломами соответствующих 

степеней и ценными подарками. В каждой номинации по возрастным 

категориям определяются 4 победителя (гран-при, 1, 2, 3 место). Всем 

участникам будут направлены онлайн-сертификаты по электронной почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында «Менің Отаныма 10 игілікті іс» тақырыбында 

Республикалық акцияны қашықтықтан өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ережелер жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында қашықтықтан өтетін «Менің Отаныма 10 

игілікті іс» тақырыбында Республикалық акция (бұдан әрі - Акция) өткізудің 

мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. Акция Жеңіс күніне орай 

өткізіледі. 

2. Мақсаты – ақпараттық-коммуникативтік технологиялар арқылы 

білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және тәжірибелік 

дағдыларын қалыптастыру үшін жағдай жасау. 

Міндеттері: 

балаларды қоғамдық маңызды іске жұмылдыру; 

балалардың қоғам үшін маңызды жұмыстарды өз бетімен іздеу 

дағдыларын қалыптастыру; 

жаңа ақпараттық технологияларды насихаттау. 

3. Акцияны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Акцияның ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Акцияны өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Акция 2014 жылғы 20 ақпан – 28 сәуір аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізіледі. 

6. Ұсынылған материалдар Акцияның тақырыбына, мақсаты мен 

міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқау жұмыстары 2014 жылғы 28 сәуірге дейін балаларға арналған 

www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта орналастырылады немесе 

spo.rumcdo@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі, сондай-ақ мына 

мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 

16/1, «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК. 

Анықтама үшін: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 

8. 2014 жылғы 28 сәуірден кейін түскен байқау материалдары, сондай-

ақ талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қарастырылмайды. 

9. Жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оған рецензия, қазылар 

алқасының қорытындысы берілмейді. 

10. Ұсынылған материалдардың мазмұнына ұйымдастырушылар 

жауапты емес. 
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11. Акция ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты 

бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында жариялауға 

құқылы. 

12. Акцияға қатысу үшін 800 (сегіз жүз) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы былай жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

Төлемақының аталуы: қашықтықтан өтетін «Менің Отаныма 10 игілікті 

іс» Республикалық акцияға қатысу үшін төлемақы. Акцияға қатысушының 

(жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы түбіртегін 

сканерден өткізіп, электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

Төлемақы барлық қатысушыларға онлайн-сертификаттар, 

жеңімпаздарға дипломдар дайындау, бағалы сыйлықтар сатып алуға 

жұмсалады. 

13. Акцияның қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау   

2014 жылғы 5 мамырда жүргізіледі. 

 

 

3. Акцияға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 

14. Акцияға 12-17 жастағы білім алушылар келесі жас санаттары 

бойынша қатыса алады: 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас. 

15. Акцияның мақсаты мен міндеттеріне жауап беретін жұмыстар бір 

немесе екі номинация бойынша қабылданады, әр номинациядан бір жұмыс 

болуы керек.  

16. Акция келесі номинациялар бойынша өткізіледі:  

«Электрондық  презентация»; 

«Бейнеролик (бейнеклип)». 

17. Акция төмендегі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

«Мен өзім үшін...» 

«Жанұям үшін...» 

«Достарым үшін...» 

«Сыныбым үшін..» 

«Мектебім үшін...» 

«Менің аулам үшін...» 

«Ауылым (село, қала) үшін...» 

«Қоршаған орта үшін...» 

«Қоғам үшін...» 

«Мемлекетім үшін...» 



18. Акция аясында келесі талаптарға сәйкес байқау жұмыстары 

қарастырылады: 

«Электрондық презентация» номинациясы бойынша байқау жұмысы 

Microsoft Office PowerPoint (кез келген нұсқасы) форматында орындалуы 

қажет, фотосуреттерден, суреттерден, кестелерден, кадрлардың арасындағы 

тиiмдi ауысулары бар ұраны мен үндеулері бар ақпарат пен деректерді 

қосатын схемалардан  құралған презентация 20 слайдтан артық болмауы 

керек. Слайд-презентацияны дикторлық мәтiнмен немесе музыкамен бiрге 

жасауға болады. Презентацияның бірінші слайдында жұмыстың аталуы, 

автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, білім беру ұйымының аталуы, e-mail, 

облыс көрсетілу қажет; 

«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша жұмыс бейнетаспаға 

немесе телефонға түсірілген, кез келген бейнередакторда өңделген 

анимациялық, қойылымдық ойын бейнефильм түрінде және т.б. орындалған 

болуы мүмкін.  

Қабылданатын форматтар: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Байқау 

жұмысының ұзақтығы - 3 минутке дейін. Бейнесюжеттің басында жұмыстың 

аталуы, автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, білім беру ұйымының аталуы,  

e-mail, облыс көрсетілуі қажет. 

19. «Менің Отаныма 10 игілікті істі» акциясының орындалуы: 

1) өзіңнің немесе достарыңмен бірге өз бастамаңды іске асыр; 

2) айналаңа қара – көп жұмыстар сенің көңіліңді және қолдауынды 

талап етеді; 

3) көңіліңе жағатын нақты бір жұмысты орында; 

4) өз жұмысыңның түпнұсқалығын, мақсаттылығын, бірегейлігін, 

өзектілігін және маңыздылығын белгілеп, қандай тәжірибемен бөлісіп, 

қандай нәтижелер алынғанын, не орындалғанын көрсет. 

5) балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта 

тіркел. 

20. Жалпы талаптар: 

жұмыс мазмұны акцияның тақырыбына сәйкес болуы керек;  

бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады;  

байқауға ұсынылған жұмыстарда қатыгездік және зорлық-зомбылық 

көріністері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-қасиетін кемсітетін 

кез келген түрдегі ақпарат болмауы қажет. 

21. Акцияны бағалау критерийлері: 

жұмыстардың акцияның  мақсаты мен міндеттеріне сәйкес болуы; 

тақырыптың толық ашылуы; 

материалдардың жаңашылдығы; 

түйсiктiң сенiмдiлiгі мен қол жетiмдiлiгi; 

түпнұсқалығы; 

жұмыстың бейнелілігі мен ашықтылығы; 

безендіру сапасы. 
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4. Акцияның қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

22. Акцияның қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

23. Акцияның жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар тиісті 

дәрежелі дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталады. Әр 

номинацияда балалардың жас санаттары бойынша 4 жеңімпаз (бас жүлде, 1, 

2, 3 орындар) анықталады. Қатысушылардың барлығына электрондық пошта 

арқылы онлайн-сертификаттар жіберіледі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила проведения заочного конкурса «Мобильный взгляд –  

«Один день из жизни отряда» среди детей  в детских  

оздоровительных лагерях 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения заочного конкурса «Мобильный взгляд – «Один 

день из жизни отряда» среди детей в детских оздоровительных лагерях 

(далее – Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель – выявление творческих  возможностей детей, вовлечение их в 

активную творческую деятельность. 

Задачи: 

повышение мотивации среди  детей на ведение здорового образа жизни 

и формирование ценностей здоровья; 

создание условий для развития познавательного интереса к изучению 

современных информационно-коммуникативных технологий; 

поддержка творчески одаренных детей; 

раскрытие оригинальности видео-взгляда детей и его выражение через 

видеоролики и презентации. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится  с 1 июня  по 1 августа 2014 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы размещаются на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.kz или направляются по электронной почте: 

spo.rumcdo@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г. Астана, 

проспект Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» до 01.08.2014 года. 

Для справок: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 1 

августа 2014 года, также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются. 

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 
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11. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 800 (восемьсот) 

тенге.  

Оплата производится: Банк АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос на участие в конкурсе «Мобильный взгляд 

– «Один день из жизни отряда». Необходимо указать фамилию участника 

Конкурса (отправителя) и направить чек (сканер) об оплате вместе с 

конкурсными работами по электронной почте spo.rumcdo@mail.ru. 

За счет взносов будут оплачены расходы на изготовление онлайн-

сертификатов всем участникам, дипломов и приобретение ценных подарков 

победителям. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится                   

11 августа 2014 года. 

 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

14. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся от 8-17 лет в 

следующих возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Электронная презентация»; 

2) «Видеоролик (видеоклип)». 

16. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или в двух 

номинациях, отвечающие цели и задачам Конкурса, но не более одной 

работы в каждой номинации. 

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации «Электронная презентация» конкурсная работа должна 

быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint (любой версии), 

содержать не более 20 слайдов, фотографий, рисунков, таблиц, схем с 

использованием информации и фактов, слоганов и призывов с 

эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может 

сопровождаться дикторским текстом или музыкой. На первом слайде 
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презентации необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст 

автора, организацию образования и название лагеря, e-mail, область; 

в номинации «Видеоролик (видеоклип)» работа может быть выполнена 

в виде анимационного, постановочного игрового видео и т.п., снята на 

видеокамеру или телефон и обработана в любом видеоредакторе. 

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Продолжительность 

конкурсной работы до - 3 минут. В начале видеосюжета необходимо указать 

название работы, фамилию, имя, возраст автора, организацию образования и 

название лагеря, e-mail, область. 

18. Общие требования:  

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.kz; 

категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должно быть информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

19. Критерии оценки конкурса: 

работы должны соответствовать цели и задачам данного Конкурса; 

инновационность материалов; 

убедительность и доступность восприятия; 

новизна используемого сюжета; 

яркость и выразительность работы; 

лозунг, призыв. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней и ценными подарками. В каждой номинации по возрастным 

категориям определяются 3 победителя (1, 2, 3 место). Всем участникам 

будут направлены онлайн-сертификаты по электронной почте. 
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Балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі балалардың арасында  

«Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» тақырыбында 

сырттай байқау өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ережелер балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі демалушы 

балалардың арасында «Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» 

тақырыбында сырттай байқау (бұдан әрі - Байқау) өткізудің мақсатын, 

міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Мақсаты – балалардың шығармашылық мүмкіндігін айқындау, 

балалардың шығармашылық белсенділігін арттыру.  

Міндеттері: 

балалардың арасындағы денсаулық құндылықтарын және салауатты 

өмір салтын қалыптастыру уәждемесін арттыру; 

заманауи ақпараттық-коммуникативтік технологияларды меңгерудегі 

танымдық қызығушылықтарын дамыту үшін жағдай жасау; 

шығармашыл дарынды балаларға қолдау көрсету; 

балалардың бейнероликтер мен презентациялар арқылы бейне-

көзқарасының түпнұсқалығын ашу. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау 2014 жылғы 1 маусымнан 1 тамыз аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізіледі. 

6. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқау жұмыстары 2014 жылғы 1 тамызға дейін балаларға арналған 

www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта орналастырылады немесе 

spo.rumcdo@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі, сондай-ақ, мына 

мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 

16/1, «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК. 

Анықтама үшін: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 

8. 2014 жылғы 1 тамыздан кейін түскен байқау материалдары, сондай-

ақ талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды. 

9. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды, оларға рецензия 

және қазылар алқасының қорытындысы берілмейді. 
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10. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар жауапты 

емес. 

11. Байқаудың ұйымдастырушылары авторға сілтеме жасай отырып, 

жұмыстарды бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға құқылы. 

12. Байқауға қатысу үшін 800 (сегіз жүз) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы былай  жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

Төлемақының аталуы: «Топтың өмірінен бір күн» - мобильді көзқарас» 

тақырыбындағы байқауға қатысу үшін төлемақы. Байқауға қатысушының 

(жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы түбіртегін 

сканерден өткізіп электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 

Төлемақы барлық қатысушыларға онлайн-сертификаттар, 

жеңімпаздарға дипломдар дайындауға, бағалы сыйлықтар сатып алуға 

жұмсалады. 

13. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау  

2014 жылғы 11 тамызда жүргізіледі. 

 

 

3. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 

14. Байқауға 8-17 жастағы білім алушылар жас санаттары бойынша 

қатыса алады: 

кіші жастағы санат: 8-11 жас; 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас. 

15. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:  

1) «Электрондық  презентация»; 

2) «Бейнеролик (бейнеклип)». 

16. Байқауға оның мақсаты мен міндеттеріне жауап беретін бір немесе 

екі номинация бойынша жұмыстар қабылданады, бірақ әр номинациядан бір 

жұмыс болуы керек. 

17. Байқау жұмыстары келесі талаптарға сәйкес қабылданады: 

«Электрондық презентация» номинациясы бойынша байқау жұмысы 

Microsoft Office PowerPoint (кез келген нұсқасы) форматында орындалуы 

қажет, фотосуреттерден, суреттерден, кестелерден, кадрлардың арасындағы 

тиiмдi ауысулары бар ұраны мен үндеулері бар ақпарат пен деректі қосатын 

схемалардан  құралған презентация 20 слайдтан артық болмауы керек. 

Слайд-презентация дикторлық мәтiнмен немесе музыкамен бiрге жүре алады. 

Презентацияның бірінші слайдында  жұмыстың аталуы, автордың аты-жөні, 



фамилиясы, жасы, білім беру ұйымы және лагерьдің аталуы, e-mail, облыс 

көрсетілу қажет; 

«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша жұмыс бейнетаспаға 

немесе телефонға түсірілген кез келген бейнередакторда өңделген 

анимациялық, қойылымдық ойын бейнефильм түрінде және т.б. орындалған 

болуы мүмкін.  

Қабылданатын форматтар: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Байқау 

жұмысының ұзақтығы - 3 минутке дейін. Бейнесюжеттің басында жұмыстың 

аталуы, автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, білім беру ұйымы және 

лагерьдің аталуы, e-mail, облысы көрсетілуі қажет. 

18. Жалпы талаптар:  

балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта тіркелу 

қажет; 

бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады; 

байқауға ұсынылған жұмыстарда қатыгездік және зорлық-зомбылық 

көріністері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-қасиетін кез келген 

түрде кемсітетін ақпарат болмауы қажет.  

19. Байқауды бағалау критерийлері: 

жұмыстардың байқау  мақсаты мен міндеттеріне сәйкес болуы; 

материалдардың жаңашылдығы; 

түйсiктiң сенiмдiлiгі және қол жетiмдiлiгi; 

пайдаланылатын сюжеттiң жаңалығы; 

жұмыстың жарықтығы мен айқындылығы; 

ұраны, үндеуі. 

 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

20. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

21. Байқауда жүлделі орындарға ие болған жеңімпаздар тиісті дәрежелі 

дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталады. Әр номинацияда 

балалардың жас санаттары бойынша (1, 2, 3 орын) 3 жеңімпаз анықталады. 

Қатысушылардың барлығына электрондық пошта арқылы онлайн-

сертификаттар жіберіледі. 
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Правила проведения заочного конкурса «Мой Учитель», посвященного 

ко Дню Учителя, среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения заочного конкурса «Мой Учитель», 

посвященного ко Дню Учителя, среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования (далее – Конкурс) определяют цель, 

задачи и порядок его проведения.  

2. Цель – формирование в общественном сознании и детской среде 

нравственного идеала учителя, выявление творческих возможностей детей, 

вовлечение их в активную творческую деятельность. 

Задачи: 

поднятие престижа педагогической профессии в обществе и среди 

детей; 

развитие творческих способностей участников; 

выявление и поддержка одаренных детей. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится  с 21 апреля  по 1 октября  2014 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Конкурсные работы размещаются на научно-познавательном сайте 

для детей www.ziyatker.kz или направляются по электронной почте: 

spo.rumcdo@mail.ru, также принимаются по адресу: 010000, г. Астана, 

проспект Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» до 01.10.2014 года. 

Для справок: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42.  

8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 1 

октября 2014 года, а также с нарушениями требований к ним, не 

рассматриваются. 

9. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

10. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 
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11. Организаторы Конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

12. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 800 (восемьсот) 

тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос на участие в конкурсе «Мой Учитель». 

Необходимо указать фамилию участника конкурса (отправителя) и направить 

с конкурсными работами по электронной почте чек (сканер) об оплате. 

За счет взносов будут оплачены расходы на изготовление онлайн-

сертификатов всем участникам, дипломов и приобретение ценных подарков 

победителям. 

13. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится          

7 октября 2014 года. 

 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

14. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 8-17 лет в 

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория: 8-11 лет; 

средняя возрастная категория: 12-14 лет; 

старшая возрастная категория: 15-17 лет. 

15. Конкурс проводится по номинациям: 

1) «Электронная презентация»; 

2) «Видеоролик (видеоклип)». 

16. К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух 

номинациях, отвечающие цели и задачам Конкурса, но не более одной 

работы в каждой номинации. 

17. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

в номинации «Электронная презентация» конкурсная работа должна 

быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint (любой версии), 

содержать не более 20 слайдов, фотографий, рисунков, таблиц, схем с 

использованием информации и фактов, слоганов и призывов с 

эффективными переходами между кадрами. Слайд-презентация может 

сопровождаться дикторским текстом или музыкой. На первом слайде 

презентации необходимо указать название работы, фамилию, имя, возраст 

автора, организацию образования, e-mail, область; 



в номинации «Видеоролик (видеоклип)» работа может быть выполнена 

в виде анимационного, постановочного игрового видео и т.п., снята на 

видеокамеру или телефон и обработана в любом видеоредакторе. 

Принимаемые форматы: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Продолжительность 

конкурсной работы до - 3 минут. В начале видеосюжета необходимо указать 

название работы, фамилию, имя, возраст автора, организацию образования, 

e-mail, область. 

18. Общие требования:   

зарегистрироваться на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.kz; 

категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должно быть информации, в любой форме унижающей достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

19. Критерии оценки конкурса: 

соответствие цели и задачам данного Конкурса; 

полнота отражения темы; 

композиционное и цветовое решение; 

убедительность и доступность восприятия; 

оригинальность и новизна авторской идеи; 

отсутствие грамматических, пунктуационных и других ошибок; 

качество оформления. 

 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

20. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

21. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней и ценными подарками. В каждой номинации по возрастным 

категориям определяются 3 победителя (1, 2, 3 место). Всем участникам 

будут направлены онлайн-сертификаты по электронной почте. 
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Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім  

алушылардың арасында Ұстаздар күніне арналған «Менің Ұстазым» 

тақырыбында сырттай байқау өткізу ережелері 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ережелер жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында Ұстаздар күніне арналған «Менің Ұстазым» 

тақырыбында сырттай байқау (бұдан әрі – Байқау) өткізудің мақсатын, 

міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Мақсаты – қоғам санасында және балалар арасында ұстаздың 

адамгершілік идеалын қалыптастыру, балалардың шығармашылық 

мүмкіндіктерін айқындау, оларды белсенді шығармашылық іс-әрекетке 

тарту. 

Міндеттері: 

қоғам мен балалардың арасында педагогикалық мамандықтың 

мәртебесін көтеру; 

қатысушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

дарынды балаларды анықтау және оларға қолдау көрсету. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау 2014 жылғы 21 сәуір - 1 қазан аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізіледі. 

6. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқау жұмыстары 2014 жылғы 1 қазанға дейін балаларға арналған 

www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта орналастырылады немесе 

spo.rumcdo@mail.ru электрондық поштаға жіберіледі, сондай-ақ, мына 

мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 

16/1, «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК. 

Анықтама үшін: тел/факс 8(7172) 44-53-38, 44-53-42. 

8. 2014 жылғы 1 қазаннан кейін түскен байқау материалдары, сондай-ақ 

талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды. 

9. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оларға 

рецензиялар, қазылар алқасының қорытындылары берілмейді. 

10. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар жауапты 

емес. 
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11. Байқаудың ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға құқылы. 

12. Байқауға қатысу үшін 800 (сегіз жүз) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы былай  жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

Төлемақының аталуы: «Менің Ұстазым» тақырыбында байқауға қатысу 

үшін төлемақы. Байқауға қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті 

түрде көрсету және төлемақы түбіртегін сканерден өткізіп, электрондық 

пошта арқылы жіберу қажет. 

Төлемақы барлық қатысушыларға онлайн-сертификаттар, 

жеңімпаздарға дипломдар дайындау, бағалы сыйлықтарды сатып алуға 

жұмсалады. 

13. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау        

2014 жылғы 7 қазанда жүргізіледі. 

 

 

3. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 

14. Байқауға 8-17 жастағы білім алушылар жас санаттары бойынша 

қатыса алады: 

кіші жастағы санат: 8-11 жас; 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғарғы жастағы санат: 15-17 жас. 

15. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:  

1) «Электрондық  презентация»; 

2) «Бейнеролик (бейнеклип)». 

16. Байқауға оның мақсаты мен міндеттеріне жауап беретін бір немесе 

екі номинация бойынша жұмыстар қабылданады, бірақ әр номинациядан бір 

жұмыс болуы керек. 

17. Келесі талаптарға сәйкес байқау жұмыстары қабылданады: 

«Электрондық презентация» номинациясы бойынша байқау жұмысы 

Microsoft Office PowerPoint (кез келген нұсқасы) форматында орындалуы 

қажет, фотосуреттерден, суреттерден, кестелерден, кадрлардың арасындағы 

тиiмдi ауысулары бар ұраны мен үндеулері бар ақпарат пен деректі қосатын 

схемалардан  құралған презентация 20 слайдтан астам болмауы керек. Слайд 

– презентация дикторлық мәтiнмен немесе музыкамен бiрге жүре алады. 

Презентацияның бірінші слайдында  жұмыстың аталуы, автордың аты-жөні, 

фамилиясы, жасы, білім беру ұйымының аталуы, e-mail, облысы көрсетілуі 

қажет. 



«Бейнеролик (бейнеклип)» номинациясы бойынша жұмыс бейнетаспаға 

немесе телефонға түсірілген кез келген бейнередакторда өңделген 

анимациялық, қойылымдық ойын бейнефильм түрінде және т.б. орындалған 

болуы мүмкін.  

Қабылданатын форматтар: MPEG1, MPEG2, WMV, AVI. Байқау 

жұмысының ұзақтығы - 3 минутке дейін. Бейнесюжеттің басында жұмыстың 

аталуы, автордың аты-жөні, фамилиясы, жасы, білім беру ұйымының аталуы,  

e-mail, облысы көрсетілуі қажет. 

18. Жалпы талаптар:  

балаларға арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта тіркелу 

қажет; 

бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады; 

байқауға ұсынылған жұмыстарда қатыгездік және зорлық-зомбылық 

көріністері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-қасиетін кез келген 

түрде кемсітетін ақпарат болмауы қажет.  

19. Байқауды бағалау критерийлері: 

байқаудың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес болуы; 

тақырыптың толық ашылуы; 

түс және композициялық шешімі; 

түйсiктiң сенiмдiлiгі және қол жетiмдiлiгi; 

авторлық идеялардың жаңалығы және ерекшелігі; 

тыныс белгілері, грамматикалық және басқа қателердің болмауы; 

безендіру сапасы. 

 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

20. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

21. Байқаудың жүлделі орындарына ие болған жеңімпаздар тиісті 

дәрежелі дипломдармен, бағалы сыйлықтармен марапатталады. Әр 

номинацияда балалардың жас санаттары бойынша (1, 2, 3 орын) 3 жеңімпаз 

анықталады. Қатысушылардың барлығына электрондық пошта арқылы 

онлайн-сертификаттар жіберіледі. 
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Правила проведения Республиканского заочного конкурса  

«Солнечное лето - 2014» среди вожатых общеобразовательных школ 

и детских оздоровительных лагерей 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения Республиканского заочного конкурса 

«Солнечное лето-2014» среди вожатых общеобразовательных школ и 

детских оздоровительных лагерей (далее – Конкурс) определяют цель, задачи 

и порядок его проведения.  

2. Цель – выявление инновационных программ, методов и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей в период летних 

каникул. 

Задачи: 

выявление и поддержка педагогических работников и творческих 

коллективов, мотивированных на совершенствование профессиональной 

деятельности в сфере организации отдыха, оздоровления и полезной 

деятельности обучающихся; 

распространение передового опыта в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

укрепление инновационного потенциала системы отдыха и 

оздоровления детей;  

формирование банка программно-методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 24 февраля по 21 апреля 2014 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

Для участия в Конкурсе до 21 апреля 2014 года необходимо направить 

в Оргкомитет следующие документы: 

1) протокол методического совета (объединения) организации 

образования о направлении методических материалов для участия в 

Конкурсе; 

2) заявка-анкета на каждого участника по установленной настоящими 

Правилами форме (приложение 1); 

3) краткая характеристика и цветная фотография (9*13) автора работы; 
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4) методические разработки с электронной версией на диске; 

5) две рецензии специалистов педагогических колледжей и высших 

учебных заведений; 

6) сканированную копию квитанции об уплате оргвзноса. 

6. Представленные на конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам конкурса. 

7. Пакет с конкурсными материалами сопровождается письмом с 

описью документов, где указываются полный почтовый адрес организации, 

данные руководителя или лица, ответственного за направление конкурсных 

материалов, его телефоны.  

8. Заявки и конкурсные работы принимаются до 21.04.2014 года по 

адресу: 010000, г. Астана, проспект Жеңіс, 16/1, РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования». 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону/факсу: 8(7172) 44-53-38 или электронная почта: 

spo.rumcdo@mail.ru.  

9. Отправка конкурсной работы в организационный комитет 

осуществляется по почте ценной бандеролью с уведомлением о вручении; 

наличие электронной версии на диске (CD, DVD формата -R или -RW) в 

приложении к работе обязательно. Ответственные за направление 

конкурсных материалов или авторы конкурсных работ самостоятельно 

контролируют факт их регистрации. 

10. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее                           

21 апреля 2014 года, также с нарушениями требований к ним не 

рассматриваются. 

11. Представленные на конкурс работы не возвращаются и рецензии на 

них не выдаются. Заключения жюри участникам не предоставляются. 

12. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы не несут. 

13. Организаторы конкурса вправе опубликовать работы в средствах 

массовой информации и интернет-изданиях со ссылкой на автора. 

14. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 2000 (две 

тясычи) тенге.  

Оплата производится: АО БанкЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Назначение платежа: взнос на участие в Конкурсе «Солнечное лето - 

2014». Необходимо указать фамилию участника Конкурса (отправителя) и 

направить чек (сканер) об оплате вместе с конкурсными работами по 

электронной почте spo.rumcdo@mail.ru. 
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За счет взносов будут оплачены расходы на изготовление онлайн-

сертификатов всем участникам, дипломов и приобретение ценных подарков 

победителям. 

15. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится                     

30 апреля 2014 года. 

 

3. Участники и требования конкурса 

 

16. В Конкурсе могут принять участие вожатые общеобразовательных 

школ и детских оздоровительных лагерей независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

17. На конкурс предоставляются программно-методические материалы, 

разработанные за последние два года, используемые в системе 

дополнительного образования детей, которая реализуется в организациях 

общего среднего и дополнительного образования детей. 

18. Конкурсные материалы предоставляются по номинациям:  

1) авторские программы по организации летнего отдыха детей;  

2) методическое обеспечение образовательного процесса:  

методические рекомендации по организации летнего отдыха, 

социально-значимых форм занятости детей; 

сборники сценариев игр, мероприятий для организации летнего 

отдыха; 

сценарии отрядных дел, личные разработки, игровые батлы, сценарии 

занятий с детьми соответствующего возраста. 

19. На Конкурс направляются методические материалы, рассмотренные 

и одобренные методическим советом (объединением) организации 

образования (протокол прилагается). 

20. Конкурсные материалы могут иметь одного или нескольких  

авторов. 

21. Категорически запрещено использование чужого материала и 

материала из сети Интернет. В работах, предоставляемых на Конкурс, не 

должна быть информация, в любой форме унижающая достоинство человека 

или группы людей, изображений сцен насилия и жестокости. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

 

22. Конкурсные материалы должны быть представлены в папках 

формата А-4 и в электронном виде, соответствовать требованиям данных 

Правил по оформлению учебно-методических материалов, следовать 

основным правилам компьютерного набора. 

23. Содержание программно-методических материалов должно 

включать цель и задачи; концептуальные подходы; раскрытие основных 

мероприятий и механизмов реализации; кадровое обеспечение; схему 

управления проектом с указанием участников; достигнутые результаты 

(краткий отчет о реализации программы/проекта за период не менее одного 



года), для методических материалов – ссылки на первоисточники и указание 

степени адаптации или авторского вклада. 

24. Работы, не соответствующие требованиям данных Правил и ранее 

представлявшиеся на республиканских конкурсах, не принимаются. 

25. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную публикацию 

отдельных материалов в периодической печати с указанием автора, а также 

использование при проведении выставок и презентаций. 

26. Критерии оценки конкурсных материалов: 

соответствие цели и задачам; 

инновационность материалов; 

полнота методического обеспечения программного материала; 

развивающий потенциал программно-методических материалов; 

педагогическая обоснованность выбора форм и методов работы; 

ценностные ориентации; 

степень социальной значимости; 

ресурсное обеспечение; 

актуальность методических материалов и соответствие нормативной 

правовой базе, регулирующей вопросы организации летнего отдыха; 

целостность и полнота методических рекомендаций, 

профориентированность содержания материалов. 

 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

27. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей 

Конкурса. 

28. Победители Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней и ценными подарками. В каждой номинации определяются по 4 

победителя (гран-при, 1, 2, 3 места). Всем участникам будут направлены 

онлайн-сертификаты по электронной почте. 

29. Материалы победителей Конкурса будут включены в методический 

фонд РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» Министерства образования и науки. 

30. Лучшие методические разработки победителей Конкурса могут 

быть включены в сборники, учебные пособия, методические рекомендации, 

разрабатываемые РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

6. Финансирование 

 

31. Расходы, связанные с участием в Конкурсе несут направляющие 

организации или участники. 



32. Финансирование Конкурса осуществляется из организационных 

взносов участников, спонсорских средств и других источников.  

 

 

Приложение к Правилам 

 

Заявка-анкета на участие в Республиканском заочном конкурсе  

«Солнечное лето - 2014» среди вожатых общеобразовательных школ 

и детских оздоровительных лагерей 

  
1. Область/город/район ________________________________________________ 

 Название организации (полное) _________________________________________ 

2. Адрес организации, электронная почта, телефоны ________________________ 

3. Номинация Конкурса ________________________________________________ 

4. Название конкурсного материала 

_____________________________________________________________________ 

Сведения о конкурсанте: 
Ф.И.О. полностью)____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________ 

Стаж педагогической работы____________________________________________ 

Квалификационная категория___________________________________________ 

Сведения об образовании_______________________________________________ 

Адрес места работы, телефон____________________________________________ 

Дом. адрес, телефон (дом./сот.)__________________________________________ 

Государственные и отраслевые награды___________________________________ 

Краткое описание работы и сведения о наиболее значимых педагогических 

успехах  за последние 3 года 

_____________________________________________________________________ 

Информация, которую считаете нужным сообщить дополнительно 

_____________________________________________________________________ 

С Правилами Конкурса ознакомлен(а) 

________________________________________ 

 

«___»__________20___ г. _______________ /_________________/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Лицо, ответственное за направление материалов на конкурс  
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)  

_______________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя методического совета (объединения) 

____________________подпись 

 

Дата заполнения: «____»____________2014 

 
*Примечание: заявка-анкета заполняется на каждый вид методической 

литературы и высылается в оргкомитет вместе с конкурсными материалами 



Жалпы білім беретін мектептер мен балалар сауықтыру лагерьлері 

тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбында  

Республикалық байқауды қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ереже жалпы білім беретін мектептер мен балалар сауықтыру 

лагерьлері тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбында 

республикалық байқауды (бұдан әрі – Байқау) қашықтықтан өткізудің 

мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

2. Мақсаты – жазғы демалыс кезінде балаларды демалдыру, сауықтыру 

үшін тиімді жағдайды және олардың қабілеттері мен қызығушылықтарын 

жан-жақты дамытуды қамтамасыз ететін жаңа инновациялық бағдарламалар, 

әдістер және технологияларды анықтау. 

Міндеттері: 

білім алушылардың жазғы демалысын ұйымдастыруға, оны жетілдіруге 

ұмтылған педагог қызметкерлер мен шығармашыл ұжымдарды анықтау және 

оларға қолдау көрсету; 

балалардың демалысын, сауықтырылуын ұйымдастыру саласындағы 

алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату; 

балалардың демалысы мен сауықтыру жүйесіндегі инновациялық 

әлеуеттерін нығайту;  

балалардың жазғы демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыру 

бойынша бағдарламалық-әдістемелік деректер базасын қалыптастыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті мен әділ 

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау 2014 жылғы 24 ақпан – 21 сәуір аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізіледі. 

Байқауға қатысу үшін 2014 жылғы 21 сәуірге дейін республикалық 

ұйымдастыру комитетіне келесі құжаттарды жіберу қажет: 

1) байқауға қатысу үшін әдістемелік материалды жіберу туралы білім 

беру ұйымының әдістемелік кеңесінің (бірлестігінің) хаттамасы;  

2) осы ережеде белгіленген форма бойынша әрбір қатысушының 

өтінім- сауалнамасы (1-қосымша); 

3) жұмыс авторының қысқаша мінездемесі, автордың түрлі-түсті 

фотосуреті (9*13); 

4) оқу-әдістемелік материалдың электронды нұсқасы; 
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5) педагогикалық колледж және жоғары білім беру ұйымдар 

мамандарының жазған екі пікірі;  

6) төлемақыны төлегені туралы түбіртектің көшірмесі. 

6. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқау жұмыстарды республикалық ұйымдастыру комитетіне пошта 

арқылы бандерольмен жіберіледі, жіберілген жұмыстың электронды нұсқасы 

міндетті түрде қосымша ретінде берілуі тиіс. Байқау жұмыстардың 

авторлары жіберілген жұмыстарды тіркеуге алу туралы мәліметтерді сұрауға 

құқылы.  

8. Байқауға қатысу туралы өтінім және материалдар 2014 жылғы 21 

сәуірге дейін мына мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана 

қаласы, Жеңіс даңғылы, 16/1, «Республикалық қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығы» РМҚК. 

Байқауды ұйымдастыру және өткізу сұрақтары бойынша анықтама 

телефоны: 8(7172) 44-53-38 немесе spo.rumcdo@mail.ru электрондық 

поштасы.  

9. Байқау жұмыстарын республикалық ұйымдастыру комитетіне пошта 

арқылы бандерольмен жіберуге болады, жіберілген жұмыстың электронды 

нұсқасы міндетті түрде қосымша берілуі тиіс (CD, DVD форматы -R немесе -

RW). Байқау жұмыстарының авторлары жіберілген жұмыстарды тіркеуге алу 

туралы мәліметтерді сұрауға құқылы. 

10. 2014 жылғы 21 сәуірден кейін түскен, сондай-ақ қойылатын 

талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қарастырылмайды. 

11. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оған рецензия, 

қазылар алқасының қорытындысы берілмейді. 

12. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастыру комитеті 

жауапты емес. 

13. Байқау ұйымдастырушылары авторға сілтеме жасай отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға құқылы. 

14. Байқауға қатысу үшін 2000 (екі мың) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы былай жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК.  

Төлемақының аталуы: «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбындағы 

байқауға қатысу үшін төлемақы. Байқауға қатысушының (жіберуші) 

фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы түбіртегін сканерден 

өткізіп spo.rumcdo@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 
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Төлемақы барлық қатысушыларға онлайн-сертификаттар, 

жеңімпаздарға дипломдар дайындау, бағалы сыйлықтарды сатып алуға 

жұмсалады. 

15. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау 

күні - 2014 жылғы 30 сәуір. 

 

 

3. Байқауға қатысушылар және оларға қойылатын талаптар 

 

16. Байқауға түрлі үлгідегі жалпы білім беретін мектептер мен балалар 

сауықтыру лагерьлеріндегі тәлімгерлер қатыса алады. 

17. Байқауға жалпы орта білім беру ұйымдары мен балаларға қосымша 

білім беру ұйымдарында жүзеге асырылатын қосымша білім беру жүйесінде 

пайдаланылатын соңғы екі жыл ішінде әзірленген бағдарламалық-

әдістемелік материалдар ұсынылады.  

18. Байқау материалдары келесі номинациялар бойынша ұсынылады:  

1) балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бойынша 

авторлық бағдарламалар; 

2) білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету: 

балалардың жазғы демалысын, бос уақытын ұйымдастыру түрлері 

бойынша әлеуметтік маңызы бар әдістемелік нұсқаулықтар;  

жазғы демалысты ұйымдастыруға арналған іс-шаралар, ойындар 

сценарийлері;  

топтық жұмыстардың сценарийлері, жеке жоспарлар, ойын батлдары, 

балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сабақтардың сценарийі. 

19. Байқауға білім беру ұйымының әдістемелік кеңесінде 

(бірлестігінде) қаралған және мақұлданған әдістемелік материалдар 

жіберіледі (хаттама қоса беріледі). 

20. Байқау материалдары бір немесе бірнеше автордың жұмыстары 

болуы мүмкін. 

21. Бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. Ұсынылған жұмыстарда қатыгездік және 

зорлық-зомбылық көріністері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-

қасиетін кемсітетін кез келген нысандағы ақпарат болмауы қажет. 

 

 

4. Жұмыс мазмұнына және оны ресімдеуге қойылатын талаптар 

 

22. Байқау материалдарының баспа түрі А-4 форматта және электронды 

нұсқасы ұсынылады, осы ережеде көрсетілген талаптарға, оқу-әдістемелік 

материалдарды ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес келуі шарт, 

компьютермен терудің негізгі ережелерін сақтау керек. 

23. Бағдарламалық-әдістемелік материалдардың мазмұнында мақсаты 

пен міндеттері болуы керек; маңызды іс-шараларды және оларды іске асыру 

механизмі ашып көрсету; кадрлық қамтамасыз ету; қатысушылары 



көрсетілген жобаны басқару схемасы; жеткен жетістіктері (1 жылдың 

көлемінде бағдарламаны/жобаны іске асыру туралы қысқаша есеп), 

әдістемелік материалдар үшін – алғашқы әдебиеттен және адаптация кезеңін 

көрсететін немесе автордың үлесін көрсететін сілтеме болуы керек. 

24. Осы ережеде көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін және бұрын 

республикалық байқауларға ұсынылған жұмыстар қабылданбайды.  

25. Ұйымдастыру комитетіне байқау материалдың келіп түсуін 

бірқатар материалдарды мерзімді басылым беттерінде жариялауға, сондай-ақ 

көрме және тұсаукесер өткізу барысында пайдалану үшін автордың 

(авторлардың) келісімі деп қарастыруға болады.  

26. Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі; 

материалдың инновациялығы; 

бағдарламалық материалды әдістемелік қамтамасыз етудің толықтығы; 

бағдарламалық-әдістемелік материалдарды жетілдіру әлеуеті; 

жұмыстың таңдап алынған әдіс-тәсілдеріне педагогтік негіздемесі; 

құндылықтарға бағытталуы; 

әлеуметтік маңыздылық деңгейі; 

ресурстық қамтамасыз етілуі; 

жазғы демалыс мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық базаға 

әдістемелік материалдың сәйкестігі; 

материалдардың мазмұны, әдістемелік нұсқаулықтың толықтығы мен 

бүтіндігі, кәсіпке бағдарлауы. 

 

 

 

5. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

27. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

28. Байқау жеңімпаздары тиісті дәрежелі дипломдармен, бағалы 

сыйлықтармен марапатталады. Әр номинация бойынша 4 жеңімпаз (бас 

жүлде, 1, 2, 3 орындар) анықталады. Қатысушылардың барлығына 

электрондық пошта арқылы онлайн-сертификаттар жіберіледі. 

29. Байқау жеңімпаздарының материалдары Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығы» РМҚК әдістемелік қорына енгізіледі.  

30. Байқау жеңімпаздарының үздік әдістемелік материалдары 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК әзірлейтін 

жинақтарға, әдістемелік құралдарға, әдістемелік ұсыныстарға енгізілуі 

мүмкін.  

 

 

 



6. Қаржыландыру 

 

31. Байқауға қатысуға байланысты қаржы шығыстары жіберуші ұйым 

немесе қатысушы есебінен іске асырылады.  

32. Байқауды қаржыландыру қатысушылардың төлемақыларынан, 

демеушілердің қаржысы және басқа да қаржы көздері есебінен іске 

асырылады.  

Ережеге қосымша 

 

Жалпы білім беретін мектептер мен балалар сауықтыру лагерьлері 

тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбында  

республикалық байқауға қашықтықтан қатысу туралы өтінім-сауалнама 

 

1. Облыс/қала/аудан ___________________________________________________ 

Ұйымның атауы (толық) _______________________________________________ 

2. Ұйымның мекен-жайы, электронды пошта, телефон  _____________________ 

3. Конкурс номинациясы _______________________________________________ 

4. Конкурстық материалдың атауы ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Конкурсқа қатысушы туралы мәлімет: 
Аты-жөні (толық) _____________________________________________________ 

Туған жылы__________________________________________________________ 

Жұмыс орны, лауазымы________________________________________________ 

Педагогикалық жұмыс өтілі_____________________________________________ 

Біліктілік санаты______________________________________________________ 

Білімі туралы мәлімет__________________________________________________ 

Жұмыс орнының мекен-жайы, телефон___________________________________ 

Тұратын мекен-жайы, телефон (үй/ұялы)__________________________________ 

Мемлекеттік және салалық марапаттары __________________________________ 

Ұсынылған жұмыстың қысқаша сипаттамасы және соңғы 3 жыл ішіндегі 

маңызды педагогикалық табыстары туралы мәліметтер  

_____________________________________________________________________ 

Қосымша тағы қандай мәліметтер бересіз_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Конкурстың ережесімен таныстым  

«___»__________20___ж._________________ /__________________________/ 
(қолы)   (аты-жөні) 

 

Конкурсқа материалды жіберу үшін жауапты қызметкер (толық аты-жөні, 

лауазымы, байланыс телефоны) ________________________________________ 

Әдістемелік кеңес (бірлестік) жетекшісінің толық аты-жөні, қолы 

_______________________________ 

 

Толтырылған мерзімі «___» _______________ 2014 жыл 
*Ескерту: сауалнама-өтінім әрбір әдістемелік материалға толтырылады және 

ұйымдастыру комитетіне конкурстық материалдармен бірге жіберіледі.  


