
 «Жас саяхатшы» 

Республикалық интернет-байқауын өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында «Жас саяхатшы» 

республикалық интернет-байқауын (бұдан әрі - Байқау) қашықтықтан өткізудің 

мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: балалардың шығармашылық мүкіндіктерін анықтау, оларды 

белсенді шығармашылық қызметке тарту. 

Міндеттері: 

- Қазақстан Республикасының мәдени мұрасы арқылы туған өлкеге 

сүйіспеншілікті қалыптастыру, мақтаныш сезімін тәрбиелеуге бағытталған 

қатысушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту; 

- ұлттық дәстүрлі мәдениетті сақтау және дамыту; 

- адам өміріндегі рухани-адамгершілікті және эстетикалық аспектілерін 

түсінуге оқушылардың ынтасын арттыру; 

- дәстүрлі және заманауи мәдениет негізінде өскелең ұрпақтың 

эстетикалық талғамын қалыптастыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасы мен ұйымдастыру 

комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

          5. Байқау 2015 жылғы 3 қыркүйек - 22 қазан аралығында балаларға 

арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында қашықтықтан 

өткізіледі. 

          6. Байқау жұмыстары 2015 жылғы 20 қазанға дейін 

nt_ekotur@mail.ru, электронды поштаға қабылданады. 

Анықтама телефондары: 8(7172)249308, Шерубаев Ануар («Жас 

саяхатшы» конкурсы). 

 7. 2015 жылғы 20 қазаннан кейін түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды. 

 8. Байқауға түскен материалдар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы. 

 9.  Байқауға қатысу үшін - 1000 (бір мың) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

http://www.ziyatker./


Кбе 16. 

Код назначения платеж: 859. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

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

Төлемақының мақсаты: «Жас саяхатшы» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы 

құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасын) сканерден өткізіп, 

nt_ekotur@mail.ru электронды пошта арқылы жіберу қажет. 

10. Байқаудың қорытындысы және жеңімпаздар тізімі 2015 жылғы                   

22 қазанда www.ziyatker.org сайтында орналастырылады.                 

 

3. Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар 

11. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының 5-17 жас аралығындағы білім алушылар 

келесі жас санаттары бойынша қатыса алады: 

5-9 жастағы кіші жас санаты; 

10-14 жастағы орта жас санаты; 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты. 

12. Байқауға жеке жасалған және ұжымдық жұмыстар қабылданады. 

13. Байқау  келесі номинациялар бойынша өткізіледі 

         - «Айналамыздағы табиғат» 

         - «Сирек бейнесурет» 

         - «Флора және фауна» 

         - «Менің қалам» 
Ресімдеуге қойылатын талаптар. Цифрлық фотосурет: JPG 

форматында, А4 форматында баспаға жарамды, әрбір номинацияда 

қатысушыдан 2-ден артық жұмыс қабылданбайды, фотосурет жұмыстары 

электронды түрде қабылданады. 

14. Конкурстық жұмыстың беткі парағын ресімдеу тәртібі. Конкурстық 

жұмыстың беткі парағында көрсетіледі: 

- облыс, аудан (қала), ауыл; 

- білім беру ұйымының аталуы; 

- конкурс, номинация, жұмыс аталуы; 

- автордың аты-жөні; 

- e-mail, байланыс мәліметтері; 

- жетекшінің аты-жөні, тегі; 

- жетекшінің лауазымы және жұмыс орны; 

- конкурстық жұмыстың жасалу мерзімі. 

15. Байқаудың бағалау өлшемдері:  

- байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкес келуі;  

- түпнұсқалығы;  

- орындалу сапасы;  

- композициялық шешімі.  

16. Интернет желісінен алынған және өзге авторлардың материалдарын 

қолдануға тыйым салынады. 

 

 

http://www.ziyatker.org/


4. Конкурс нәтижелерін жүргізу және жеңімпаздарды марапаттау 
 

17. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

18. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежелердегі дипломдармен және 

жеңімпаздардың жетекшілері алғыс хаттармен марапатталады. Байқау 

жеңімпаздарына дипломдардың, жетекшілеріне алғыс хаттардың және 

қатысушыларға сертификаттардың электронды нұсқалары www.ziyatker.org 

сайтында орналастырылады. 

http://www.ziyatker.org/

