
 

 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында Республикалық «Алау» әскери-спорттық 

ойынының ұраны мен төс белгісін құрастыру бойынша интернет-

байқауды өткізу ережелері 

 

I. Жалпы Ережелер 

 

   1. Осы ережелер жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың арасында Республикалық «Алау» әскери-спорттық 

ойынының ұраны мен төс белгісін құрастыру бойынша интернет-байқауды 

(бұдан әрі - Байқау) өткізудің мақсатын, міндеттерін және тәртібін анықтайды.  

 2. Мақсаты – Ойынның ұранын көркем бағалау және төс белгінің 

графикалық бейнелеуін жүзеге асыру, ойдың мәтінді және бейнеленген 

түпнұсқасын құрастыру;  

Міндеттері:  

қатысушыларды шығармашылық елестетуге және көркемдікке дамыту; 

оларды сын көзбен ойлауға, өзіндік іздеуге және ұран, геральдика, әрленім, 

ұран, төс белгі бойынша терең ақпараттық талдауға дағдыландыру; 

Ойын ұранын және төс белгіні құрастыру. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

ұйымдастырады. 

4. Байқаудың ұйымдастырушылары ұйымдастыру комитеті және әділ-

қазылар алқасының құрамын қалыптастырады. 

 

II. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

   5. Байқау 2014 жылғы 07 сәуір - 30 мамыр 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 30 мамырға дейін балаларға арналған 

www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта орналастырылады немесе 

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

жай бойынша қабылданады: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 16/1 РМҚК 

«Республикалық оқу-әдістемелік қосымша білім беру орталығы».  

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

   8. 2014 жылғы 30 мамырдан кейін түскен байқау материалдары, сондай-ақ 

талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қарастырылмайды. 

   9. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оларға 

рецензиялар, қазылар алқасының қорытындылары берілмейді.  

  10. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастырушылар жауапты 

емес. 

http://www.ziyatker.kz/
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  11. Байқау ұйымдастырушылары автордың атын көрсете отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында жариялауға 

құқылы. 

  12. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау  2014 

жылғы 11 маусымда жүргізіледі.   

   

 

III. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар. 
 

13. Байқауға 12-17 жастағы білім алушылар келесі жас санаттары бойынша 

қатыса алады: 

орта жастағы санат: 12-14 жас; 

жоғары жастағы санат: 15-17 жас. 

14. Байқау жұмыстары келесі талаптарға сәйкес қабылданады: 

1) төс белгінің бейнесі баяндалған мағынадағы мәтінмен немесе гүлмен 

бейнеленген және пайдаланылатын символикаларды кез келген графикалық 

редактордың орындауы мүмкін. 

Эмблема – суреттегі бейнеленген ойдың шарты. Біздің басты ойымыз 

«Алау» әскери-спорттық ойынының ақтық кезеңінің республикалық мағынасын 

бейнелеу болып табылады, жалпы білім беретін мектептердің 7-8 білім 

алушылар арасында бөлек спорт түрлері бойынша жарыс жүлдесі, іздеу-

өлкетану жұмыстарының элементтері үйлесіп байланысуы керек. 

2) ұранның ақпараттық мағынасы қысқа, есте сақтауға жеңіл және 

қабылдауға ыңғайлы болуы керек. 

Республикалық «Алау» әскери-спорттық ойынының ақтық кезеңін өткізу 

туралы толық ақпарат балаларға арналған ғылыми-танымдық www.ziyatker.kz. 

сайтының басты бетінде орналасқан. 

15. Жалпы талаптар: 

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

қажет. 

басқа біреудің материалын пайдалануға үзілді-кесілді тыйым салынады.  

16. Байқау жұмыстарын бағалау кретилері: 

түпнұсқалығына және төс белгі суретінің көркемдігіне беру;  

композициялық шешім және гамманы гүлмен байланыстыруына; 

жоғары сапалы орындалуына; 

өлең түрінде болады, ұранның қысқалығы және сыйымдылығына. 

 

 

IV. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау. 

 

          17. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

18. Жеңімпаздар тиісті дәрежелі дипломдармен (бас жүлде, 1, 2, 3 орындар) 

марапатталады. Қатысушылардың барлығына электрондық пошта арқылы 

онлайн-сертификаттар жіберіледі.  
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