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 ЕРЕЖЕ 

 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1.1. «Ата мен Әже – асыл қазынам» сыртқы шығармашылық байқауы 

Қазақстан Республикасында Халықаралық қарттар Күніне арналған дəстүрлі 

айлықтың шеңберінде өткізіледі.  

 1.2. Осы ереже «Ата мен Әже – асыл қазынам» сыртқы шығармашылық 

байқауының мақсат-міндеттерін, ұйымдастыру жəне өткізу мерзімі мен тəртібін, 

қатысушылар құрамын, іріктеу жəне конкурстық жұмыстарды бағалау 

талаптарын,жеңімпаздарды марапаттауды анықтайды.  

 1.3.    Қазақстан Республикасы «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының 

Одағы» қоғамдық бірлестігі осы байқаудың ұйымдастырушысы жəне жауапты 

орындаушысы болып табылады.   

 

2. Байқаудың мақсаттары мен міндеттері: 

 

 - өскелең ұрпақта шынайы сыйластықты, қарттық жастағы адамдарға, аға 

буынға қамқор болу жауапкершілігі мен адамгершілік-рухани құнды қатынасты,  

өз отбасының тарихына, оның ата-бабаларына, сақтаушыларға, отбасы салт-

дəстүрлеріне, мəдени əлеуетін қалыптастыру; 

 -  зейнеткерлік жəне əлеуметтік қамтамасыз етудің құқықтық негіздерімен, 

ардагерлер кеңесінің жұмыс тəжірибесімен таныстыру;  

 - балалар мен жастардың қарт адамдарды қолдау əрі көмек көрсету 

бойынша əлеуметтік бастамаларының қызметін ынталандыру,  қарт адамдардың, 

соғыс жəне еңбек ардагерлерінің, зейнеткерлердің жəне т.б. қатысуымен түрлі 

қайырымдылық, сауықтыру, шығармашылық бағдарламаларын жүзеге асыруға 

ынтымақтасу.  

 - Өз болашағына жауапты қатынасты қалыптастыру;  

 



 - əлеуметтік бағытталған қызмет саласындағы шығармашылық 

қабілеттіліктң дамыту.  

 

    3. Байқау қатысушылары 

 

 3.1.  Байқауға 6-20 жасқа дейінгі барлық ниет білдіруші жастар мен 

балалар қатыса алады.  

 3.2. Қатысушылардың жас топтары:  

  1 том: 6-8 жас 

  2 топ: 9 – 11жас 

  3 топ: 12- 14 жас. 

  4 топ: 15 - 17 жас. 

  5 топ: 18 -20 жас 

 3.3. Жеке жəне топтық қатысу болжамдалуда.  

 

   4. Байқауды өткізу мерзімі: 

 

 4.1. Байқау ҚР халықаралық қарт адамдар Күніне арналған айлықты 

дайындау жəне өткізу мерзімі: 2016 жылдың 20 қыркүйегінен 20 қазан 

аралығында өткізіледі.  

 4.2. Байқау қазыларының байқау қатысушыларының жұмыстарын бағалау 

бойынша жұмыстары 2016ж. 21-25 қазан аралығы.  

 4.3. 26 қазан 2016ж. – байқау қорытындысын жасау.  

 4.4. «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ сайтына сыртқы байқаудың қорытындыларын 

2016ж. 28 қазанына дейін орналастыру   

 

5.  Байқауға қатысу шарттары 

 

 5.1. Сыртқы шығармашылық байқауға қатысу үшін байқау 

қатысушысының ТАӘ, туған жылы, айы, күні, оқу (жұмыс) орны жəне 

лауазымы, үй мекенжайы, байланыс жолы, оның ішінде е-mail көрсетілген 

өтінімді Ұйымдастырушы комитетке беру қажет.  

 5.2. Байқау мынадай номинациялар бойынша өткізіледі: 

  əдеби өнер  «данаға теңелу» (əңгімелер, шығарма, эссе, поэзия жəне т.б.) 

мына тақырыптар бойынша: 

- «Менің атам (менің əжем) – батыр» (ардагерлердің өткен 

шайқасы мен еңбегі, əскерден кейінгі уақыт жəне ардагерлер қазір қалай тұрып 

жатыр);  

 - «Рахмет, Сіздерге, ақ самайлы ардагерлер» - қарт адамға хат (жолдау) 

жанрындағы шығарма ;  

 - «Сіз кез келген жүк жеңіл көрінеді» - репортаж жанрындағы шығарма, 

аталар мен əжелердің қызықты əуестіктері туралы сұхбат.   

 Конкурстық жұмыстың көлемі 3 беттен аспауы тиіс.  

 



 Көркем фото «отбасылық альбом»: келесі тақырыптар бойынша 

фотографиялар:  (ақ-қара фотосуреттерге жол беріледі): 

 - «əже атаның жанында»; 

 - «Қарт адамның портреті»; 

 - «біздің жастық шағымыз» ; 

 - «əжелердің (аталардың) көмекшілері»; 

 - «жанымен де, жүрегімен де қартаймау»; 

 - «менің үлкен жанұям» жəне басқ. 

 

 Фотосуреттерге талаптар: 

 - конкурстық фотожұмыстар JPG форматындағы электрондық түрде 

ұсынылуы керек; 

 - файлдың максималдық өлшемі: 10 Мб. Пиксельді фотосуреттің 

минималдық өлшемі: ұзын жағы бойынша1200 пиксель; 

 - фотография техникалық сапасы болуы тиіс: жақсы ашықтықтың, ешбір 

артық жарықсыз жəне көлеңкелерде жаңылыссыз көркем көрменің болуы. 

 

  6. Конкурстық жұмыстарды бағалау талаптары  

 

 6.1. Байқауға ұсынылған  жұмыстарды эксперттік бағалау құрамы 

ұйымдастырушы Комитетпен бекітілетін конкурстық комиссиямен (қазылар 

алқасымен) жүзеге асырылады.  

 6.2. Қазылар алқасы ұсынылған жұмыстарды қарастырып, жеңімпаздарды 

анықтайды  Конкурстық жұмыстарды бағалау үшін мынадай талаптар таңдалды:  

 Байқау тақырыбына сəйкестігі; 

  түпнұсқалылығы; 

  Жалпы қабылдау жəне ұсынылған жұмыстар сапасы; 

  Көркемдік деңгейі, туынды; 

 Идея түпнұсқалылығы жəне жұмыстың мазмұны. 

 

Байқауға қатысу үшін Ұйымдастырушы Комитетпен бекітілген үлгідегі, 

жетекшінің қолы мен мөрі қойылған өтінімді ұйымдастырушы Комитеттің 

электрондық мекенжайына жолдау қажет. Міндетті түрде электрондық хат 

тақырыбында  «Байқауға өтінімі жəне қатысушының ТА) көрсетілсін. (№ 1-

қосымшаны қараңыз). 
 

  7.     Байқау қатысушылары мен жеңімпаздарды марапаттау  

 

 7.1. Байқаудың барлық қатысушылары қатысқандығы үшін жеке 

сертификаттар алады.  

  7.2. Байқау жеңімпаздарына «Жұлдыз»БҚҰО ҚБ дипломдары, 

грамоталары жəне алғыс хаттары беріледі.  



 7.3. Үздік жұмыстар баспа басылымдарында жəне «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ 

сайтында жарияланатын болалы.  

 

                   8. Байқауды қаржыландыру  

 

  8.1. Байқау қандай да бір мақсатты қаржылық қолдаусыз өзіндік сатып алу 

шартымен сыйақы қорын, сарапшылардың, кəсіби қазылар мүшелерінің еңбегінің 

төлемін, полиграфиялық қызметтерді жəне ұйымдастырушы Комитеттің басқа да 

ұйымдастырушылық шығындарын қамтамасыз ететін ерікті ұйымдастырушылық 

жарналар есебінен өткізіледі. 

8.2.Сыртқы байқауға қатысу үшін ұйымдастырушылық жарна  – 1000 теңге.                                                

  

8.3. Төлем қолма-қол ақшасыз мына реквизиттер бойынша жүргізуге 

болады:  

 

 "Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы "ҚБ 

 020000,  Көкшетау қ., Абай к-сі, 112а, 207 каб 

 СТН 032600222656 

ЖСК KZ276010321000017832 

«Қазақстан халық Банкі» АҚ Ақмола ОФ  

БСК HSBKKZKX 

ИИН 040840005670 

Код 18 

КНП 859 

 

8.4. Төлем құжаттарының көшірмесі байқауды ұйымдастырушы Комитетке 

байқауға қатысу өтініміне қосымша ретінде жолданады. 

 

 

Анықтамалар үшін мына телефондар бойынша хабарласыңыз: 

-Астана қ. - (8 727 2) 21 74  22,  ұялы: +7 701 533 70 28 ( Елена 

Александровна Дмитриенко); 

 Көкшетау қ. – (8 716 2) 50 25 91, 72 12 26, 8705 226 56 02 (Александр 

Сергеевич Пятков). 

 

«Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ жəне оның 
жобалары туралы толық ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан алуға 

болады.      

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 

 

 

 

http://www.zhuldyz.kz/


1 -қосымша 

 

Өтінім 

 

1. Өтінім берушіеің Т.А.Ә. ___________________________________________ 

2. Жасы, туған жылы, айы, күні _______________________________________ 

3. Оқу орны (факультет), жұмысы (лауазымы)_________________________ 

4. Номинациясы (шығармашылық жұмыстың жанры): ____________________ 

5. Өтінім берушінің (конкурсанттың) пошталық мекенжайы ________________ 

6. Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________ 

7. Педагогтың не ата-ананың (егер жұмыс жетекшілікпен орындалса) Т.А.Ә.  

___________________________________________________________________ 

8. Педагогтың не ата-ананың байланыс телефоны жəне электрондық мекенжайы  

________________________________________________________ 

Өтінім берушінің (конкурсанттың) қолы _______________________________ 

Жауапты тұлғаның қолы_________________________________________ 

мерзімі 

мөр 

Өтінімге файл түріндегі конкурстық жұмыстар қоса беріледі, тақырып атауын 

көрсетіліп, автор қол қояды жəне негізгі құжатқа тіркеледі.  Конкурстық 

жұмыстың өтінімі қосымшасымен (файлмен) ұйымдастырушы Комитеттің  

sdoozhuldyz@mail.ru жəне dea_ast@mail.ru (көшірме) электрондық 

мекенжайларына жолданады.  

 

   

  

        БАЙҚАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ. 

 


