
«Менің жазым» республикалық 

интернет-байқаудың қорытындысы 

 

ҚР БжҒМ-нің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында «Менің жазым» республикалық 

интернет-байқауын 2016 жылғы 3 маусым – 26 қыркүйек аралығында балаларға 

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

Байқаудың мақсаты: білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, 

әдеби жанрларға және көркемсөзге деген қызығушылықтарын арттыру. 

Міндеттері: 

1) шығармашылыққа, дәстүрге, әсемдікке деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу; 

2) қатысушыларға басқа өңірлердегі құрдастарымен тең дәрежеде әдеби 

шығармашылықта өзін өзі танытуға жағдай жасау; 

3) танымдық қызметке деген қызығушылықтарын қалыптастыру. 

Байқауға барлығы 11 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға келесі жас санаттары бойынша 11-17 жас аралығындағы білім 

алушылар қатысты: 

1) орта жас санаты: 11-14 жас; 

2) жоғары жас санаты: 15-17 жас. 

Байқау келесі номинациялар бойынша жүргізіледі: 

1) «Жаз – менің сүйікті жаз мезгілім»; 

2) «Жазғы ермек». 

Білім алушылардың ұсынылған жұмыстары келесі өлшемдер бойынша 5 

баллдық жүйемен бағаланды: жұмыстың Байқаудың тақырыбына сәйкестігі; өз 

бетімен жұмыс істеу және шығармашылық жеке тәсілінің деңгейі; байқаудың 

тақырыбын ашудағы ерекшелік; жұмыстың дұрыс және нақты ресімделуі; қисынды 

реттілігі; сауаттылығы. 

«Менің жазым» тақырыбындағы республикалық интернет-байқаудың әділ 

қазыларының шешімі негізінде 6 қатысушы жеңімпаз болып анықталды.  

 «Жаз – менің сүйікті жыл мезгілім» номинациясы бойынша:  

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын: 

1. Акул Рами (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, М.М. Катаев атындағы 

Оқушылар сарайы, «Рауан» әдеби-шығармашылық студиясы). 

ІІ орын: 

2. Мұқаш Жанерке (Алматы облысы, Райымбек ауданы, Жалаулы ауданы, 

«Жалаулы орта мектебі» КММ). 

ІІІ орын:  

3. Бораш Аружан (Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, «Ақтоғай балалар 

өнер мектебі» МКҚК). 

 «Жазғы ермек» номинациясы бойынша:  

Жас санаты: 11-14 жас 

І орын:  

4. Сражаэддин Жаннұр (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, «Оқушы» 

орталығы МКҚК). 

 

 

http://www.ziyatker.org/


 «Жазғы ермек» номинациясы бойынша:  

Жас санаты: 15-17 жас 

І орын: 

5. Каменова Жансая (Қарағанды облысы, Қарағанды «Болашақ» маңызды 

білім беру колледжі). 

ІІ орын: 

Зулкарнаева Асия (Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, А. Тайманов 

атындағы № 34 мектеп-гимназиясы).  

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 
№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола  - - 
2 Ақтөбе  - - 
3 Алматы  1 1 
4 Атырау  - - 
5 Шығыс Қазақстан  - - 
6 Жамбыл  1 - 
7 Батыс Қазақстан  1 1 
8 Қарағанды  1 1 
9 Қостанай  - - 
10 Қызылорда  - - 
11 Маңғыстау  4 1 
12 Павлодар  3 2 
13 Солтүстік Қазақстан  - - 
14 Оңтүстік Қазақстан  - -  
15 Алматы қаласы - - 
16 Астана қаласы - - 

 Барлығы  11 6 

 

 


