
«Қалдырған ізін мәңгілік» тақырыбындағы 

мұғалімдер күніне арналған республикалық шығармалар интернет- 

байқауын қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

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

білім беру ұйымдарының білім алушылары, сондай-ақ педагогтердің арасында 

қашықтықтан өткізілетін «Көк байрағым» республикалық интернет-байқаудың 

(бұдан әрі - Байқау) ережелері оның мақсатын, міндеттерін және тәртібін 

анықтайды 

2. Мақсаты: азаматтық және адамгершілік бағдарларды қалыптастыру, 

педагогикалық мамандықтың беделін арттыру. 

Міндеттері: 

Ұстаз - мамандығына құрметпен қарауды жоғарлату; 

қазақстандық отансүйгіштік пен азаматтылықты тәрбиелеу; 
байқау жұмыстарын дайындау процесінде білім алушылардың 

шығармашылық дамуы; 

білім алушылардың ақпараттық мәдениетін, сауаттылық деңгейін және 

әлеуметтік белсенділігін арттыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі мен тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары 2017 жылғы 15 қарашаға дейін 

konkurs.16@mail.ru электронды поштасына қабылданады. 
2017 жылғы 15 қарашадан кейін түскен байқау материалдары, сондай- 

ақ талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды. 

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары 2017 жылғы 25 қарашада  

www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

6. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы. Қатысушыларға сараптамалық қорытынды 

және рецензиялар берілмейді. 

7. Байқауға қатысу үшін 1500 (бір мың бес жүз) теңге - білім алушылар, 

педагогтер - 3000 (үш мың) тенге төлемақы төлейді. 

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі: 

ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК (резидент). 

БИН 990140004733 
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ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 
Төлемақы мақсатының коды: 859. 

АО «Банк Центр Кредит» 

Төлемақының аталуы: «Қалдырған ізің мәңгілік» байқауы. 

Байқауға   қатысушының   (жіберуші) аты-жөнін,  тегін міндетті түрде 

көрсету керек. 

Байқауға қатысу үшін konkurs.16@mail.ru электронды поштасына келесі 

құжаттарды міндетті түрде жіберу қажет: 

1) қосымшада көрсетілген форма бойынша өтінім; 

2) сканерден өткізілген төлемақы түбіртегін немесе төлем тапсырмасы; 

3) электронды түрде байқау жұмысы. 

 

3. Байқау талаптары 

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

кәсіптік білім беру ұйымдарының 7-17 жас аралығындағы білім алушылары, 

сондықтаң педагогтердің арасында білім алушылары келесі жас санаттары 

бойынша қатыса алады: 

- 7-10 жастағы кіші санат; 

- 11-14 жастағы орта санат; 

- 15-17 жастағы ересек санат; 

- білім беру ұйымдарының педагогтары. 

9. Байқауға ұсынылатын шығарма мазмұны мен ресімдеуге қойылатын 

келесі талаптарға сәйкес болуы қажет: 

1) шығарма өз бетімен орындалуы тиіс; 

2) шығармаңің мазмұны байқау тақырыбын ашуы тиіс; 

3) негізгі бөлімі, қорытындысы мен ұсыныстары ерекше болуы қажет; 
4) ұсынылатын байқау жұмысы бұрын еш жерде жарияланбаған болуы 

тиіс.  

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

«Ұстаз деген есімнен айналдым» 
«Ұстаздан жоғары атақ жоқ!» 

«Өмір сабақтары» 

«Мектепте не үйретеді?» 

Менің алғашқы ұстазым "; 

"Ұстаз - ұлы есім". 

Шығарманің ресімделуіне қойылатын талаптар: 
Жұмыс Word форматында жазылады, қаріпі Times New Roman 14, 

бірыңғай жоларалық интервал, мәтінді түзету – беттің ені бойынша, 

жақтаулары: сол жағынан – 3 см, оң жағы, жоғарғы және төменгі жағы - 2 см. 

Дәйексөздер, басқалардың ойлары пайдаланылса, оларға сілмемелер берілуі 

тиіс. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

1) тақырыпты ашуы; 
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2) сюжет пен авторлық көзқарастың түпнұсқалығы; 

3) байқау жұмысының әлеуметтік мәні, позитивтілігі және 

креативтілігі (жаңашылдығы, түпнұсқалығы); 

4) өз бетімен орындалуы; 
5) жазба сөздің сапасы, сауаттылығы. 

Байқауға тек жеке жұмыстар қабылданады. 

10. Байқауға қатысушы бір және бірнеше номинация бойынша қатыса 

алады. 

Әр номинация бойынша бір ғана жұмыс қабылданады. Әр номинация 

бойынша төлемақы бөлек төленеді. 

11. Байқау жұмысының титул парағын ресімдеу тәртібі: 

облыс, аудан (қала), ауыл; 

білім беру ұйымы; 

байқау аталуы және номинациясы; 

автордың аты-жөні, жасы; 

жетекшінің аты-жөні; 

жетекшінің қызметі және жұмыс орны; 

email және байланыс мәліметтері 

12. Байқауда басқа адамның және ғаламтор мәліметтерін пайдалануға 

қатаң тыйым салынады. Байқау жұмыстары ешбір сайтта жарияланбаған болуы 

керек. 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

13. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежедегі дипломдармен, байқау 

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хатпен марапатталады, орынға ілікпеген 

қатысушыларға сертификаттар беріледі. 

14. Байқау жеңімпаздарының дипломдары, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттар және қатысушыларға арналған сертификаттардың  электронды 

нұсқалары http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg сайтында автоматты түрде жүктеу 

мүмкіндігімен орналастырылады. 

Анықтама алуға арналған телефондар: 8(7172) 24-93-12  

Онлайн дипломдар мен сертификаттарды жүктеу нұсқасы www.ziyatker.org → 

Республикалық іс-шара → байқау «Қалдырған ізің мәңгілік» 

→ әрі қарай. 

http://www.ziyatker.org/%23!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/


Ережеге қосымша 

 

 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін интернет-байқауға 

қатысуға өтінім 
 

Қатысушының 

аты-жөні 

Жасы Облыс, 

аудан 

(қала), 

ауыл, 

білім 

беру 

ұйымы; 

сыныбы, 

курсы) 

Байқау, 

номинациялар 

және жұмыс 

атауы 

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефон, 

эл. пошта) 

Жетекшінің 

аты-жөні, 

бар болса, 

қызметі 

және 

жұмыс 

орны 

Жетекшінің 

байланыс 

мәліметтері 

(ұялы 

телефон, эл. 

пошта) 

1 2 3 4 5 6 7 

 


