
  

«Ата заңым - ардақтым» республикалық интернет-байқауын 

қашықтықтан өткізу ережесі  

 

1. Жалпы ережелер 

 

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

білім беру ұйымдары педагогтері арасында Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын 

іске асыру аясында «Ата заңым - ардақтым» республикалық интернет-байқауын 

(бұдан әрі - Байқау) қашықтықтан өткізу ережесі оны өткізудің мақсаты, 

міндеттері және тәртібін анықтайды.   

2. Мақсаты: үздік педагогикалық тәжірибені анықтау және жинақтау, 

педагогикалық шеберлікті жетілдіру.  

Міндеттері:  

педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру;  

тәрбие үдерісіне заманауи педагогикалық технологияларды енгізу; 

шығармашылықпен жұмыс істейтін педагогтерді көтермелеу. 

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 мен тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары 2016 жылғы 8 маусымнан 5 тамызға дейін 

nt_ekotur@mail.ru электронды поштасына қабылданады. 

2016 жылғы 5 тамыздан кейін түскен байқау материалдары, сондай-ақ 

талаптарға сәйкес келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды. 

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары 2016 жылғы 26 маусымда 

www.ziyatker.org сайтында орналастырылады.   

6. Байқауға келіп түскен жұмыстар қайтарылмайды. Байқаудың 

ұйымдастырушылары авторды көрсете отырып, жұмысты бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялауға құқылы.  

7. Байқауға қатысу үшін 3000 (үш мың) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі:  

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

РМҚК (резидент). 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448  



БИК KCJBKZКX 

Кбе 16 

Төлемақы мақсатының коды: 859.  

АО БанкЦентрКредит 

Төлемақының мақсаты: «Ата заңым - ардақтым» байқауы. Байқауға 

қатысушының (жіберуші) аты-жөні, тегі міндетті түрде көрсету қажет.  

8. Байқауға қатысу үшін міндетті түрде келесі құжаттарды: 

1) кестеге сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген түбіртек немесе төлем тапсырмасын; 

3) электронды түрде байқау жұмысын nt_ekotur@mail.ru электронды 

поштасына жіберу қажет.  

 

3. Байқау талаптары 

 

9. Байқауға мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, кәсіптік және 

техникалық білім беру ұйымдары педагогтерінің балалардың Қазақстан 

Республикасының Конституциясы туралы ой-өрістерін кеңейту жөніндегі 

әдістемелік нұсқаулары байқау жұмыстарының тақырыбы болып табылады.  

10. Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі. 

«Ата заң - тұғырымыз» - байқау тақырыбына қатысты тәрбиелік 

сипаттағы әдістемелік сабақ, сыныптан тыс сабақ, ата-аналар жиналысының 

әдістемелік әзірлемелері қабылданады.  

«Менің Қазақстаным – менің болашағым» - байқау тақырыбына сәйкес 

ресімделген плакат, стенд, бұрыш және бөлмелердің нобайлары қабылданады.  

«Адам және заң» - ақпараттық-ағартушылық түрдегі бүктемелер 

қабылданады.  

«Конституция - кемелдік кепілі» - Қазақстан Республикасының 

Конституциясы күніне арналған бейнематериалдар және презентациялар 

қабылданады.  

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

мазмұндылық;  

байқаудың мақсатына және номинациясына сәйкестілігі;  

тұтастық (мақсат пен міндет тұжырымдамасының нақтылығы және 

айқындылығы; күтілетін нәтиженің оқыту түрлері мен әдістерінің, мақсаты мен 

міндетінің өзара байланысы); 

әдістемелердің оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкестігі;  

инновациялығы; 

сабақтан тыс қызметті ұйымдастырудың дәстүрлі емес түрлерін қолдану. 

11. Ресімдеу талаптары.  

Байқауға жұмыстар электронды түрде қабылданады. 

Жіберілетін жұмыстың көлемі 10 Мб аспауы тиіс.  

Мәтіндік файл (парақ саны 10-нан аспауы тиіс) MS Word редакторында 

орындалады. Мәтінге сурет, сызба, кесте және басқа көрнекі дидактикалық 



материалдар қосылуы мүмкін.  

Презентациялар MS Power Point, Flash және басқа бағдарламаларда (парақ 

саны 20-дан аспауы тиіс) ресімделеді.  

Бейнеоматериал: дыбысы мен суреті сапалы AVI, MPEG форматында 

болуы керек. Файлдардың мөлшері 15Mb-қа дейін, ұзақтылығы 3 минуттан 

артық емес. Бейнематериалда автордың аты мен жұмыс тақырыбы көрсетіледі.  

JPEG/JPG, PDF форматтарындағы жақсы сападағы суреттер болуы тиіс. 

Егер де байқау жұмыстарын жасау барысында қосымша әдебиеттер 

қолданылған болса, түпнұсқасына сілтеме жасау керек.  

12. Байқауда бір қатысушы бір номинация немесе бірнеше номинацияға 

қатыса алады. Әр номинацияға әр қатысушыдан бір ғана жұмыс қабылданады. 

Әр номинация бойынша әр жеке жұмыс үшін төлемақы қабылданады.  

13. Байқау жұмысының титул парағында:  

байқауға қатысушының аты-жөні, тегі;  

облыс, аудан (қала), ауыл;  

білім беру ұйымының атауы; 

байқау жұмысының атауы; 

байқау номинациясының атауы; 

e-mail, байланыс мәліметтері көрсетіледі. 

14. Интернет желісінен алынған және өзге авторлардың материалдарын 

қолдануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары бұрын ешқандай интернет 

желісінде жарияланбаған болуы тиіс. 

 

4. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды 

марапаттау 

 

15. Әділқазы мүшелері номинациялар бойынша байқаудың 

жеңімпаздарын анықтайды.  

16. Байқау жеңімпаздары І, ІІ, ІІІ дәрежедегі дипломдармен, орынға 

ілікпеген қатысушыларға сертификаттар беріледі.  

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың және қатысушыларға 

сертификаттардың электронды нұсқалары www.ziyatker.org сайтында мына 

сілтеме http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg бойынша автоматты түрде жүктеу 

мүмкіндігімен орналастырылады.  

Анықтама телефондары: 8(7172)249308 («Ата заңым - ардақтым» 

байқауы). 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі 

www.ziyatker.org →Республикалық шаралар→ «Ата заңым - ардақтым» 

байқауы → жалғасы. 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/


 



Ережеге қосымша  

Қашықтықтан өткізілетін Республикалық интернет байқауына қатысу өтінімі 

 

Қатысушының аты-

жөні, тегі 

Облыс, қала, 

аудан, ауыл, 

білім беру 

ұйымының атауы 

Байқаудың, 

номинацияның, 

жұмыстың атауы 

Байланыс мәліметі (ұялы телефон, эл. 

адресі) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 


