
«Жолдағы қауіпсіздік: аңыз немесе шындық?» республикалық 

интернет-байқауын қашықтықтан ұйымдастыру және өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. «Жолдағы қауіпсіздік: аңыз немесе шындық?» республикалық 

интернет-байқауды (бұдан әрі - Байқау) жалпы орта, қосымша, техникалық 

және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары арасында 

қашықтықтан өткізу ережелері оның мақсатын, міндеттерін және өткізу 

тәртібін анықтайды.   

2. Байқаудың мақсаты: балалардың жол ережесі туралы білімін 

кеңейту.  

3.   Міндеттері: 

          1) жол жүру ережесін білу деңгейін арттыру; 

     2) жолдағы мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу. 

          4.  Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК өткізеді. 

5. Байқауды ұйымдастырушылар әділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

6. Байқау жұмыстары 2017 жылғы 14 наурыздан 12 мамырға дейін 

mrkzt@inbox.ru электронды поштасына қабылданады. Байқауға 2017 жылғы 

12 мамырдан кейін түскен және Ережеге сәйкес келмейтін  байқау 

материалдары қарастырылмайды.  

Байқау қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары мен 

қатысушылардың сертификаттары 2017 жылғы 24 мамырда 

www.ziyatker.org сайтына орналастырылады. 

7.Ұйымдастырушының байқауды өткізу мерзімін ұзартуға құқығы бар.  

8. Байқауға түскен жұмыстар қайтарылмайды. Ұйымдастырушылар 

авторды көрсете отырып, жұмысты БАҚ-та жариялауға құқылы.  

9. Байқауға қатысу үшін 1500 (бір мың бес жүз) теңге төлемақы 

төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі 

реквизиттер арқылы жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

(резидент). 
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АО Банк Центр Кредит, Астана қ. 

Төлемақы аталуы: «Жолдағы қауіпсіздік: аңыз немесе шындық?» 

байқауы.  

10. Байқауға қатысу үшін mrkzt@inbox.ru электронды поштаcына 

келесі құжаттарды жіберу қажет:  

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы); 

3) байқауға қатысушының ТАӘ және жасын міндетті түрде 

көрсетілген.  

 

3. Қатысушылар және байқауға қойылатын талаптар 

 

11. Ұсынылған жұмыстар байқаудың тақырыбына, мақсатына және 

міндеттеріне сәйкес болуы керек. 

12. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім 

беру ұйымдарының 7-17 жас аралығында білім алушылары қатысады: 

1) кіші жас санаты: 7-10 жас; 

2) орта жас санаты: 11-14 жас; 

3) жоғары жас санаты: 15-17 жас. 

13. Байқау жұмыстары келесі номинациялар бойынша қабылданады. 

 «Жол ережесі» номинациясы. Суреттер байқауы. 

Суреттерді ресімдеу талаптары. 

Жұмыстар кез келген материалда (ватман, картон, кенеп және т.б) және 

түрлі сурет салу техникаларында (майлы бояулар, акварель, гуашь, 

қарындаш, түрлі-түсті қарындаш және т.б.) болуы тиіс. 

Байқауға электронды түрде JPEG форматтағы суреттердің фотолары 

қабылданады.  

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

байқау тақырыбына, мақсатына және талаптарына сәйкес болуы; 

берілген жұмыстың сапасы; 

жұмысты орындау сапасы;  

автор жасының шығармашылық деңгейге сай болуы. 

«Мен жол қауіпсіздігі үшін».  Шығармалар байқауы. 

Байқау жұмыстары мәтіндік түрінде ұсынылады, стандартты 

жиектерімен А4 форматы, қарпі 14 Times New Roman, жолдар арасындағы 

қашықтық 1,0. Жұмыстың көлемі 5 парақтан аспауы тиіс. 

Байқау жұмыстарын бағалау өлшемдері: 

Байқаудың тақырыбына және номинацияларға сәйкес болуы; 

      материалдардың шынайылығы мен объективтілігі; 

      тақырыпты толық аша алуы; 

      жұмысты баяндау және ресімдеу сапасы; 
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14. Қатысушы сайыста бір немесе бірнеше номинацияға қатысады. Әр 

номинацияға қатысушыдан бір жұмыс қана қабылданады. Төлемақы әр 

номинацияға жеке төленеді. 

15. Басқа адамдардың және интернеттен алынған материалдарды 

пайдалануға қатаң тыйым салынады. Байқау жұмысы бұған дейін интернетте 

жарияланбауы тиіс. 

 

4. Байқауды қорытындылау және жеңімпаздарды марапаттау 

16. Байқау қорытындысы бойынша әділ қазы мүшелері жеңімпаздарды 

анықтайды.  

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

жеңімпаздарының жетекшілері алғыс хаттармен марапатталады, орынға 

ілікпеген қатысушыларға сертификаттар беріледі.  

Байқау жеңімпаздарына дипломдардың, олардың жетекшілеріне алғыс 

хаттардың 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) 24-93-12 «Жолдағы қауіпсіздік: 

аңыз немесе шындық?» байқауы). 

Диплом, сертификаттардың онлайн нұсқасын жүктеу үлгісі 

www.ziyatker.org → Республикалық шаралар → «Жолдағы қауіпсіздік: 

аңыз немесе шындық?» байқауы →  әрі қарай. 

1- қосымша 

 

Байқауға қатысушы туралы мәлімет   

 
Қатысушын

ың аты-

жөні  

Жасы Мекен

жайы 

Білім беру 

ұйымының 

аталуы 

Байқаудың 

аталуы, 

номинациясы 

тақырыбы  

Байланыс 

мәліметтері 

(ұялы телефоны, 

эл. поштасы) 

Жетекшісінің 

толық аты-

жөні,  

Жетекшісінің 

байланыс 

мәліметтері 

(ұялы телефоны, 

эл. поштасы) 
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