
«Мейірімділік әлемді құтқарады» 

республикалық интернет-байқауды қашықтықтан өткізу ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 

 

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

білім беру ұйымдарының білім алушылары, сондықтаң педагогтердің арасында 

қашықтықтан өткізілетін «Мейірімділік әлемді құтқарады» республикалық 

интернет-байқаудың (бұдан әрі - Байқау) ережелері оның мақсатын, міндеттерін 

және тәртібін анықтайды. 

2. Мақсаты: балалардың шығармашылық және көркем қиялын дамыту, 

талантты және дарынды балаларды қолдау. 

Міндеттері: 

          1) оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

2) қатысушылардың азаматшылдығын, отансүйгіштігін, жақындарына 

деген махаббатын және жанындағы адамдарға құрметпен қарауды 

қалыптастыру; 

3) білім алушылардың танымдық қызығушылығын және мүмкіндіктерін, 

әлеуметтік белсенділігін тәрбиелеу. 

3. Байқауды Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

өткізеді. 

4. Байқаудың ұйымдастырушыларыәділ қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитетінің құрамын қалыптастырады. 

 

2. Байқауды өткізу мерзімі және тәртібі 

 

5. Байқау жұмыстары электрондық түрде 2017 жылғы 1 наурыздан 

бастап  17 сәуір аралығында kulzhanova.rumcdo@mail.ru электрондық 

почтаcы бойынша қабылданады. 

2017 жылғы 17 сәуірден кейін келіп түскен, сондай-ақ талаптарға сәйкес 

келмейтін байқау материалдары қарастырылмайды.  

Байқаудың қорытындысы, жеңімпаздардың дипломдары, 

қатысушылардың сертификаттары, жеңімпаз балалардың жетекшілеріне алғыс 

хаттар 2017 жылғы 28 сәуірде www.ziyatker.org сайтында орналастырылады. 

6. Байқауға ұсынылған жұмыстар қайтарылмайды. Байқауды 

ұйымдастырушылар авторға сілтеме жасай отырып, байқау материалдарын 

БАҚ құралдарына жариялауға құқылы.  

7. Байқауға қатысу үшін әр жұмысқа 1500 (бір мың бес жүз) теңге 

төлемақы төленеді.  

Төлемақы барлық банк немесе Қазпочта бөлімшелерінде төмендегі 

деректемелер арқылы жүргізіледі: 

Алушы: «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» 

РМҚК (резидент). 

БанкЦентрКредит АҚ 
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ЖСК KZ918560000005068448 

БСК KCJBKZКX 

БСН 990140004733 

Кбе 16. 

ТМК – 859. 

Төлемақының мақсаты: «Мейірімділік әлемді құтқарады» байқауы. 

Байқауға қатысушының (жіберуші) фамилиясын міндетті түрде көрсету қажет. 

8. Байқауға қатысу үшін kulzhanova.rumcdo@mail.ru электрондық 

почтасына келесі құжаттар жіберілуі тиіс: 

1) қосымшаға сәйкес толтырылған өтінім; 

2) сканерден өткізген төлемақы құжаты немесе төлем тапсырмасы; 

3) электрондық түрдегі байқау жұмысы. 

  

3. Байқауға қатысушылар және қойылатын талаптар 

 

9. Байқауға жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының 7-17 жас аралығындағы білім алушылары қатысады.  

Байқау келесі жас санаттары бойынша өткізіледі: 

1) кіші жас тобы: 7-10 жас; 

2) орта жас тобы: 11-14 жас; 

3) жоғары жас тобы: 15-17 жас; 

4) білім беру ұйымдарының педегогтері. 

10. Хат жазу Байқауы келесі номинациялар бойынша өткізіледі:  

«Әдеби шығармашылық». 

«Сурет»   

«Сценарий 

10. Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар:  

«Әдеби шығармашылық» номинациясы. Жанр (әңгіме, ертегі, тақпақ, мысал) 

қатысушы қалауы бойынша таңдайды). 

Жұмыс мәтіні MSWord мәтіндік редакторында басылуы тиіс. 

Қарпі: TimesNewRoman; қаріп өлшемі: 14; интервал: 1; 

Жұмыс көлемі А4 пішіміндегі 1 парақтан аспауы тиіс.  

«Сурет» номинациясы. 

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

салудың кез келген техникасы (бояу, акварель, тушь, түрлі-түсті  қарындаш, 

бор және т.б.) арқылы орындалған суреттердің фотосуреттері ұсынылады.  

 «Сценарий» номинациясына «Мейірімділік әлемді құтқарады!» 

тақырыбындағы сыныптан тыс мектеп іс-шараларының, театр қойылымдары 

мен шығармашылық кештердің сценарийлері ұсынылуы мүмкін.  

Жұмысты ресімдеуге қойылатын талаптар: 

1) жұмыстың мәтіні MS Word мәтіндік редакторында басылуы тиіс. 

Қарпі: TimesNewRoman; қаріп өлшемі: 14; жоларалық интервал: 1; 

2) жұмыстың көлемі А4 пішіміндегі 1 беттен артық емес. 

Байқау материалдарын бағалау өлшемдері: 

1) жұмыстың хат жанрында орындалуы; 
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2) шығармашылық тәсілі және мәтінді жеткізудегі ерекше стилі; 

3) анық көрсетілген авторлық көзқарас; 

4) бейнелілік және эмоциялылық; 

5) хаттың мазмұндылығы және тақырыпты ашуда дербес жұмыс жасауы. 

11. Байқауда бір қатысушы бір немесе бірнеше номинацияға қатыса 

алады. Әр қатысушыдан әр номинацияға бір жұмыс қабылданады. Әр 

номинацияға жеке жұмыс ретінде жеке ақша төленеді.  

12. Байқау жұмысының мұқаба парағында: 

облыс, аудан (қала), ауыл; 

білім беру ұйымының атауы; 

байқау және номинация атауы; 

автордың аты-жөні; 

қатысушының жасы; 

e-mail, байланыс құралдары; 

жетекшісінің аты-жөні көрсетіледі. 

13. Бөгде адамдардың материалдарын және Интернет желісінен алынған 

материалдарды пайдалануға тыйым салынады. Байқау жұмыстары бұрын басқа 

сайтта жарияланбаған болуы тиіс. 

 

4. Байқауды қорытындылау 

14. Байқаудың қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

15. Байқау жеңімпаздары I, II, III дәрежелердегі дипломдармен 

марапатталады, орын алмаған қатысушыларға сертификат беріледі. 

Жеңімпаздар дипломдарының, қатысушылар сертификаттарының, алғыс 

хаттардың электрондық нұсқалары http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg сілтемесі 

бойынша жүктеп алу мүмкіндігімен www.ziyatker.org сайтында  

орналастырылады. Анықтама телефоны: +7 (7172) 249 - 312 («Мейірімділік 

әлемді құтқарады» байқауы).  

Онлайн дипломдарды, сертификаттарды, алғыс хаттарды жүктеп алудың 

нұсқасы: www.ziyatker.org → Орталық қызметі  → Республикалық іс-шаралар 

→  «Мейірімділік әлемді құтқарады» байқауы → әрі қарай). 
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