
Жалпы білім беретін мектептер, қосымша білім беру ұйымдары мен 

балалар сауықтыру лагерьлері тәлімгерлерінің арасында  

«Жайдарлы жаз - 2015» тақырыбында Республикалық байқауды 

қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ереже жалпы білім беретін мектептер, қосымша білім беру 

ұйымдары мен балалар сауықтыру лагерьлері тәлімгерлерінің арасында 

«Жайдарлы жаз - 2015» 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 2015 жылғы 13 қаңтар – 15 мамыр аралығында балаларға 

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

6. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқауға қатысу туралы өтінім және материалдар 2015 жылғы                    

15 мамырға дейін мына мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана 

қаласы, Кенесары көшесі 40, «7 Континент» бизнес орталығы, 15-қабат,       

№ 1511 кабинет, «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК. 

http://www.ziyatker.org/


Анықтама телефондары: 8(7172) 249-303 тел/факс, 8-701-189-66-56,             

8-747-121-04-86, Салбенбекова Салтанат Даулетханқызы. 

8. 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. 

9. 2015 жылғы 15 мамырдан кейін түскен, сондай-ақ қойылатын 

талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қарастырылмайды. 

10. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оған рецензия, 

қазылар алқасының қорытындысы берілмейді. 

11. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастыру комитеті 

жауапты емес. 

12. Байқау ұйымдастырушылары авторға сілтеме жасай отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға құқылы. 

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.  

13. Байқауға қатысу үшін 5000 (бес мың) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы кез келген банк немесе Қазпошта бөлімшелері арқылы 

төмендегі реквизиттер бойынша жүргізіледі:  

БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16.  

КНП 859. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

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

Төлемақының аталуы: «Жайдарлы жаз - 2015» тақырыбындағы 

байқау. Байқауға қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде 

көрсету және төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем тапсырмасы) 

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

қажет. 

14. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау 

күні - 2015 жылғы 25 мамыр. 

 

 

3. Байқауға қатысушылар және оларға қойылатын талаптар 

 

15. Байқауға түрлі үлгідегі жалпы білім беретін мектептер, қосымша 

білім беру ұйымдары мен балалар сауықтыру лагерьлерінің тәлімгерлері 

қатыса алады. 

mailto:spo.rumcdo@mail.ru


16. 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.  

17. 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 сценарийлері 

(топтық жұмыстар, ауысымның жұмыс жоспары), ойындар жинағы;  

ойын батлдары, балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сабақтардың 

сценарийі (А 4 форматта, қаріп - 14, жоларалығы – 1). 

18. Байқау материалдарын бір немесе бірнеше автор әзірлеуі мүмкін. 

19. Жалпы талаптар:  

балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайттағы 

педагогикалық жасақтарға арналған «Жұлдыз» клубының қауымдастығына            

(«ВКонтакте» әлеуметтік желі арқылы) тіркелу қажет; 

басқа адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. Байқауға ұсынылған жұмыстарда: 

қатыгездік және зорлық-зомбылық көріністерінің суреттері, адамның немесе 

бір топ адамдардың кез келген түрде қадір-қасиетін кемсітетін ақпарат 

болмауы қажет. 

20. Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі; 

бағдарламалық материалды әдістемелік қамтамасыз етудің толықтығы; 

бағдарламалық-әдістемелік материалдарды жетілдіру әлеуеті; 

әдістемелік материалдардың өзектілігі. 

 

 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

21. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

22. Байқау жеңімпаздары тиісті дәрежелі дипломдармен 

марапатталады. Әр номинация бойынша 4 жеңімпаз (бас жүлде, 1, 2, 3 

орындар) анықталады. Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, 

қатысушыларға сертификаттардың электрондық нұсқасы электрондық пошта 

арқылы жіберіледі. 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


Ережеге қосымша 

 

Жалпы білім беретін мектептер, қосымша білім беру ұйымдары мен 

балалар сауықтыру лагерьлері тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы 

жаз - 2015» тақырыбында республикалық байқауға қашықтықтан 

қатысу туралы өтінім-сауалнама 

 

1.Облыс/қала/аудан _________________________________________________ 

Ұйымның атауы (толық) _____________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

3. Байқау номинациясы ______________________________________________ 

4. Байқау материалдың аталуы ________________________________________ 

Байқауға қатысушы (-лар) туралы мәлімет: 

Аты-жөні (толық) _________________________________________________ 

Жұмыс орны, лауазымы______________________________________________ 

Педагогикалық жұмыс өтілі__________________________________________ 

Біліктілік санаты____________________________________________________ 

Білімі туралы мәлімет_______________________________________________ 

Жұмыс орнының мекен-жайы, телефон_________________________________ 

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

Ұсынылған жұмыстың қысқаша сипаттамасы және соңғы 3 жыл ішіндегі 

маңызды педагогикалық табыстары туралы мәліметтер  

__________________________________________________________________ 

Қосымша тағы қандай мәліметтер бересіз_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Байқау ережесімен таныстым  

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

 

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

лауазымы, байланыс телефоны) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Толтырылған мерзімі «___» _______________ 2015 жыл 

 
*Ескерту: сауалнама-өтінім әрбір әдістемелік материалға толтырылады және 

ұйымдастыру комитетіне байқау материалдарымен бірге жіберіледі.  


