
Жалпы білім беретін мектептер мен балалар сауықтыру лагерьлері 

тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбында  

Республикалық байқауды қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Осы ереже жалпы білім беретін мектептер мен балалар сауықтыру 

лагерьлері тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» 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 2014 жылғы 24 ақпан – 21 сәуір аралығында балаларға 

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

Байқауға қатысу үшін 2014 жылғы 21 сәуірге дейін республикалық 

ұйымдастыру комитетіне келесі құжаттарды жіберу қажет: 

1) байқауға қатысу үшін әдістемелік материалды жіберу туралы білім 

беру ұйымының әдістемелік кеңесінің (бірлестігінің) хаттамасы;  

2) осы ережеде белгіленген форма бойынша әрбір қатысушының 

өтінім- сауалнамасы (1-қосымша); 

3) жұмыс авторының қысқаша мінездемесі, автордың түрлі-түсті 

фотосуреті (9*13); 

4) оқу-әдістемелік материалдың электронды нұсқасы; 

http://www.ziyatker.kz/


5) педагогикалық колледж және жоғары білім беру ұйымдар 

мамандарының жазған екі пікірі;  

6) төлемақыны төлегені туралы түбіртектің көшірмесі. 

6. Байқауға ұсынылған материалдар байқаудың тақырыбына, мақсаты 

мен міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

7. Байқау жұмыстарды республикалық ұйымдастыру комитетіне пошта 

арқылы бандерольмен жіберіледі, жіберілген жұмыстың электронды нұсқасы 

міндетті түрде қосымша ретінде берілуі тиіс. Байқау жұмыстардың 

авторлары жіберілген жұмыстарды тіркеуге алу туралы мәліметтерді сұрауға 

құқылы.  

8. Байқауға қатысу туралы өтінім және материалдар 2014 жылғы 21 

сәуірге дейін мына мекен-жай бойынша қабылданады: 010000, Астана 

қаласы, Жеңіс даңғылы, 16/1, «Республикалық қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығы» РМҚК. 

Байқауды ұйымдастыру және өткізу сұрақтары бойынша анықтама 

телефоны: 8(7172) 44-53-38 немесе spo.rumcdo@mail.ru электрондық 

поштасы.  

9. 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. 

10. 2014 жылғы 21 сәуірден кейін түскен, сондай-ақ қойылатын 

талаптарға сәйкес келмейтін материалдар қарастырылмайды. 

11. Байқауға жіберілген жұмыстар қайтарылмайды және оған рецензия, 

қазылар алқасының қорытындысы берілмейді. 

12. Байқау материалдарының мазмұнына ұйымдастыру комитеті 

жауапты емес. 

13. Байқау ұйымдастырушылары авторға сілтеме жасай отырып, 

жұмысты бұқаралық ақпарат құралдарында, ғаламтор баспаларында 

жариялауға құқылы. 

14. Байқауға қатысу үшін 2000 (екі мың) теңге төлемақы төленеді.  

Төлемақы былай жүргізіледі: БанкЦентрКредит АҚ, Астана қаласы. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Алушы: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

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

Төлемақының аталуы: «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбындағы 

байқауға қатысу үшін төлемақы. Байқауға қатысушының (жіберуші) 

фамилиясын міндетті түрде көрсету және төлемақы түбіртегін сканерден 

өткізіп spo.rumcdo@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу қажет. 
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Төлемақы барлық қатысушыларға онлайн-сертификаттар, 

жеңімпаздарға дипломдар дайындау, бағалы сыйлықтарды сатып алуға 

жұмсалады. 

15. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарын анықтау 

күні - 2014 жылғы 30 сәуір. 

 

 

3. Байқауға қатысушылар және оларға қойылатын талаптар 

 

16. Байқауға түрлі үлгідегі жалпы білім беретін мектептер мен балалар 

сауықтыру лагерьлеріндегі тәлімгерлер қатыса алады. 

17. 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.  

18. 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, ойындар 

сценарийлері;  

топтық жұмыстардың сценарийлері, жеке жоспарлар, ойын батлдары, 

балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сабақтардың сценарийі. 

19. Байқауға білім беру ұйымының әдістемелік кеңесінде 

(бірлестігінде) қаралған және мақұлданған әдістемелік материалдар 

жіберіледі (хаттама қоса беріледі). 

20. Байқау материалдары бір немесе бірнеше автордың жұмыстары 

болуы мүмкін. 

21. Бөтен адамның және Интернет желісінен алынған материалдарды 

қолдануға қатаң тыйым салынады. Ұсынылған жұмыстарда қатыгездік және 

зорлық-зомбылық көріністері, адамның немесе бір топ адамдардың қадір-

қасиетін кемсітетін кез келген нысандағы ақпарат болмауы қажет. 

 

 

4. Жұмыс мазмұнына және оны ресімдеуге қойылатын талаптар 

 

22. Байқау материалдарының баспа түрі А-4 форматта және электронды 

нұсқасы ұсынылады, осы ережеде көрсетілген талаптарға, оқу-әдістемелік 

материалдарды ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес келуі шарт, 

компьютермен терудің негізгі ережелерін сақтау керек. 

23. Бағдарламалық-әдістемелік материалдардың мазмұнында мақсаты 

пен міндеттері болуы керек; маңызды іс-шараларды және оларды іске асыру 

механизмі ашып көрсету; кадрлық қамтамасыз ету; қатысушылары 



көрсетілген жобаны басқару схемасы; жеткен жетістіктері (1 жылдың 

көлемінде бағдарламаны/жобаны іске асыру туралы қысқаша есеп), 

әдістемелік материалдар үшін – алғашқы әдебиеттен және адаптация кезеңін 

көрсететін немесе автордың үлесін көрсететін сілтеме болуы керек. 

24. Осы ережеде көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін және бұрын 

республикалық байқауларға ұсынылған жұмыстар қабылданбайды.  

25. Ұйымдастыру комитетіне байқау материалдың келіп түсуін 

бірқатар материалдарды мерзімді басылым беттерінде жариялауға, сондай-ақ 

көрме және тұсаукесер өткізу барысында пайдалану үшін автордың 

(авторлардың) келісімі деп қарастыруға болады.  

26. Байқау жұмыстарын бағалау критерийлері: 

мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі; 

материалдың инновациялығы; 

бағдарламалық материалды әдістемелік қамтамасыз етудің толықтығы; 

бағдарламалық-әдістемелік материалдарды жетілдіру әлеуеті; 

жұмыстың таңдап алынған әдіс-тәсілдеріне педагогтік негіздемесі; 

құндылықтарға бағытталуы; 

әлеуметтік маңыздылық деңгейі; 

ресурстық қамтамасыз етілуі; 

жазғы демалыс мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық базаға 

әдістемелік материалдың сәйкестігі; 

материалдардың мазмұны, әдістемелік нұсқаулықтың толықтығы мен 

бүтіндігі, кәсіпке бағдарлауы. 

 

 

 

5. Байқаудың қорытындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 

 

27. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды.  

28. Байқау жеңімпаздары тиісті дәрежелі дипломдармен, бағалы 

сыйлықтармен марапатталады. Әр номинация бойынша 4 жеңімпаз (бас 

жүлде, 1, 2, 3 орындар) анықталады. Қатысушылардың барлығына 

электрондық пошта арқылы онлайн-сертификаттар жіберіледі. 

29. Байқау жеңімпаздарының материалдары Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығы» РМҚК әдістемелік қорына енгізіледі.  

30. 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.  

 

 

 



6. Қаржыландыру 

 

31. Байқауға қатысуға байланысты қаржы шығыстары жіберуші ұйым 

немесе қатысушы есебінен іске асырылады.  

32. Байқауды қаржыландыру қатысушылардың төлемақыларынан, 

демеушілердің қаржысы және басқа да қаржы көздері есебінен іске 

асырылады.  

Ережеге қосымша 

 

Жалпы білім беретін мектептер мен балалар сауықтыру лагерьлері 

тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбында  

республикалық байқауға қашықтықтан қатысу туралы өтінім-сауалнама 

 
1. Облыс/қала/аудан ___________________________________________________ 

Ұйымның атауы (толық) _______________________________________________ 

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

3. Конкурс номинациясы _______________________________________________ 

4. Конкурстық материалдың атауы ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Конкурсқа қатысушы туралы мәлімет: 

Аты-жөні (толық) _____________________________________________________ 

Туған жылы__________________________________________________________ 

Жұмыс орны, лауазымы________________________________________________ 

Педагогикалық жұмыс өтілі_____________________________________________ 

Біліктілік санаты______________________________________________________ 

Білімі туралы мәлімет__________________________________________________ 

Жұмыс орнының мекен-жайы, телефон___________________________________ 

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

Мемлекеттік және салалық марапаттары __________________________________ 

Ұсынылған жұмыстың қысқаша сипаттамасы және соңғы 3 жыл ішіндегі 

маңызды педагогикалық табыстары туралы мәліметтер  

_____________________________________________________________________ 

Қосымша тағы қандай мәліметтер бересіз_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Конкурстың ережесімен таныстым  

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

 

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

лауазымы, байланыс телефоны) ________________________________________ 

Әдістемелік кеңес (бірлестік) жетекшісінің толық аты-жөні, қолы 

_______________________________ 

 

Толтырылған мерзімі «___» _______________ 2014 жыл 
*Ескерту: сауалнама-өтінім әрбір әдістемелік материалға толтырылады және 

ұйымдастыру комитетіне конкурстық материалдармен бірге жіберіледі.  
 


