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«БЕКІТЕМІН» 

«Жұлдыз»балалар 

қоғамдық ұйымдарының 

Одағы” ҚБ президенті  

                                                                              ______ Е. Дмитриенко 

 

 

 

 

«Менің сүйікті ойыншығым» 

балалар сыртқы шығармашылық байқауы туралы  

Ереже 

 

 1.   Жалпы ережелер 

  

1.1. Осы ереже «Менің сүйікті ойыншығым» (әрі қарай-Байқау) сыртқы 

шығармашылық байқауының мақсаттарын, міндеттерін, өткізу тәртібін, 

қатысушыларды марапаттау, жеңімпаздарды анықтау және марапаттау тәртібін 

анықтайды.  

1.2.Байқаудың ұйымдастырушысы  «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының 

Одағы» қоғамдық бірлестігі (әрі қарай-бірлестік) жауапты болып табылады.  

1.3.Ұйымдастырушы Комитет байқаудың Ережесін, өткізу мерзімін, қатысу 

тәртібін анықтайды, жұмыстарды бағалау бойынша қазылардың құрамын 

құрайды, байқау жеңімпаздарын, қатысушыларын, үйлестірушілерді 

марапаттайды.  

 

2.Байқаудың мақсаттары мен міндеттері  

 2.1. Балалардың эмоционалдық мәдениетін және адамгершілік-рухани 

құндылықтарын қалыптастыру әрі бала тұлғасын қалыптастырудағы ойыншық 

рөлінің маңыздылығы.  

 2.2.Балалардың шығармашылыққа қызығушылығын, балалар 

ойыншығының әлеміне саналы эмоционалдық қатынасын жоғарылату.  

 2.3. Шығармашылық қиялын жүзеге асыру үшін жағдай жасау, 

балалардың шығармашылық қабілетін қолдау және марапаттау.  

 2.4. шығармашылық қызметке, балалар ойыншығына инновациялық, 

стандарттық емес тәсілдерін өзіндік іздестіруге ынталандыру.  

 2.5. балалардың республикалық деңгейдегі шығармашылық 

жобаларындағы адамгершілік таңдау мәдениетін мойындау мүмкіндігі.  

 2.6. Балалар шығармашылығы мен әуестік мәдениетін, балалардың 

ойыншықтармен қатынасын (сабақтары) дамытудағы үлкендердің (ата-

аналардың, тәлімгерлердің, педагогтардың) қызығушылықтарын қолдау.  

  2.7. Балалар мен үлкендердің ойын мен ойыншвқ таңдаудағы талғамалы 

бағыттағы мәселелеріне ата-аналар мен қоғамдастықтың назарын аударту.  
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3.  Байқаудың қатысушылары 

 3.1. Байқау кез келген үлгідегі мектепке дейінгі мекемелердің 2-ден 6 

жастағы тәрбиеленушілері үшін және кез келген үлгідегі әрі түрдегі білім 

мектептерінің (мектеп, лицей, гимназия, бала үйі, балалар үйі, 

мамандандырылған мектеп-интернаттардың және басқа білім мекемелерінің) 1-

11 сынып оқушылары үшін, сонымен қатар қосымша білім 

мекемелеріне(Балалар шығармашылық үй, балалар шығармашылық мектептері, 

өнер мектептері және т.б.) баратындар үшін өткізіледі.  

 

4.Байқауды өткізу мерзімі: 

4.1.Байқауды өткізу мерзімі: 2017 ж. 10ақпан  20 мамыр  аралығы. 

4.2.Байқау қазыларының байқау қатысушыларының жұмыстарын бағалау 

жұмысы 2017ж.21-25 мамыр аралығы. 

4.3. 25-28 мамыр 2017 ж.–Байқау қорытындысын жариялау.  

4.4. «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ сайтында байқау жеңімпаздарының жұмыстарын және 

байқауды өткізу туралы есепті 2017 ж. 6 маусымына дейін орналастыру.  

 

5. Байқауды өткізу шарттары: 

 

5.1. Байқау қатысушылары ғаламтор ресурстарына жүгінбей, жұмысты 

өзбетінше үлкендердің араласуымен орындайды.  

5.2 Жұмыс мазмұны байқау тақырыбын ашуы тиіс.  

5.3.Жұмысты бір стильде рәсімдеу, фото материалдардың сапасы жақсы, 

жоғары сандық түрде болуы тиіс.  

5.4. Электрондық түрде жіберілген жұмыстар файлда болуы тиіс, 

презентацияның/файлдың өлшемі 10 Мбайттан аспауы тиіс.  

 

БАЙҚАУ НОМИНАЦИЯЛАРЫ: 

 1.  «Өз қолыңмен жасалған сүйікті ойыншық» (кез келген техникада 

және кез келген материалдан, қағаз немесе картон болып табылатын негізгі 

материалдан орындалған) декоративті-қолданбалы өнері.  

 2.  «Өз қолыңмен жасалған сүйікті ойыншық» шебер-сынып  (кез 

келген техникада және кез келген материалдан, қағаз немесе картон болып 

табылатын негізгі материалдан орындалған). 

  3.«Менің балалық шағының ойыншығы» (жеткіншектер мен жоғары 

сыныптағылар үшін) суреті. Суретті қағазға салуға болады.  JPG 

форматындағы электрондық түрдегі жұмыстар байқауға жіберіледі). 

 4.«Менің ойыншығым» (2 беттен артық емес сүйікті ойыншық туралы 

қызықты әңгіме, тарих немесе тақпақ) әңгімесі. 

 5.  «Менің арманымдағы ойыншық» (2 беттен артық емес 

арманымдағы ойыншық туралы қызықты әңгіме немесе тарих) шығармасы. 

 6.  «Мен өз ойыншығымды жақсы көремін!» өлеңі. 

 7.  «Танысыңыздар, менің сүйікті ойыншығым» фотосуреті(қатысушы 

байқауға автордың өзі *.JPG, *.TIF, *.GIF форматында орындаған кем дегенде 3 
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фотосурет ұсынылады. Фотосуреттердің қысқаша аннотациясында кем дегенде 

3 ұсынысы болуы тиіс. 

 8. «Менің ойыншықтарымның әлемі» презентациясы (  Microsoft 

Office Power Point бағдарламасында орындалған 10 слайдқа дейінгі 

презентация). 

 

 

 

 

6.Сараптама және конкурстық жұмыстарды бағалау талаптары: 

 

6.1.Байқауға ұсынылған жұмыстарды сараптамалық бағалау құрамы байқауды 

ұйымдастырушы Комитетпен бекітілетін байқау комиссиясымен (қазылар 

алқасымен) жүзеге асырылады.  

6.2. Қазылар алқасы ұсынылған жұмыстарды қарастырып, жеңімпаздарды 

анықтайды. Байқау жұмыстарын бағалау үшін мынадай талаптар таңдалды: 

- конкурстық жұмысты өзбетінше орындауының дәрежесі; 

- конкурстық жұмыстың қатысушы жасына сәйкестігі; 

-  конкурстық жұмыстың көркемдік деңгейі және эстетикасы; 

- конкурстық жұмыстың түпнұсқалылығы. 

 

 Байқауға қатысу үшін Ұйымдастырушы Комитетпен бекітілген үлгідегі 

word, сонымен қатар PDF форматындағы, жетекшінің қолы мен мөрі қойылған 

өтінімді ұйымдастырушы Комитеттің sdoozhuldyz@mail.ru электрондық 

мекенжайына жолдау қажет. Міндетті түрде электрондық хат тақырыбында 

«Байқауға өтінім және қатысушының ТА) көрсетілсін. (№ 1-қосымшаны 

қараңыз). 

 

 

7.     Марапаттау және байқауды қаржыландыру 

 

7.1. Байқау жеңімпаздарына «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ дипломдары, грамоталары 

мен алғыс хаттары беріледі.  

7.2.  Үздік жүмыстар облыстық және республикалық БАҚ және «Жұлдыз» 

БҚҰО ҚБ  сайтында жарияланатын болады.  

7.3. Байқау қандайда бір қаржылық қолдаудан тыс өзіндік сатып алу шартымен 

сыйақықорын, сарапшылардың, кәсіби қазылар мүшелерінің еңбегінің төлемін 

және ұйымдастырушы Комитеттің басқа да ұйымдастырушылық шығындарын 

қамтамасыз ететін ерікті ұйымдастырушылық жарналар есебінен өткізіледі.  

 

 

 

Сыртқы байқауға қатысудың ұйымдастырушылық жарнасы – 1000 

(бір мың) теңге. 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
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Төлемді қолма-қол ақшасыз мына реквизиттер бойынша жүргізуге 

болады: 

 «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» ҚБ 

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

РНН 032600222656 

ИИК  KZ 276010321000017832 

«Қазақстан халық банкі» АҚ Ақмола ОФ 

БИК  HSBKKZKX 

ИИН  040840005670 

Код 18 

КНП 859 

  

 Төлем құжаттарының көшірмесі конкурстық жұмысқа қосымша 

ретінде байқауға қатысу өтініміне қосымша болып байқауды ұйымдастырушы 

Комитетке жіберіледі.  

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: Көкшетау қ: 5025 

91, 72 12 26,ұялы байланыс: +7 701 533 70 28 -Елена Александровна 

Дмитриенко, 8705226 56 02 (Пятков Александр Сергеевич) 

 

 «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы мен оның 

жобалары туралы ақпаратты ww.zhuldyz.kz. сайтынан алуға болады.  

      

 

    

Ұйымдастырушы Комитет 

 1 -қосымша 

 

 

«МЕНІҢ СҮЙІКТІ ОЙЫНШЫҒЫМ»  

сыртқы шығармашылық байауына қатысу 

 өтінімі 

 

1. Қатысушының Т.А.Ә. ______________________________________________ 

2. Жасы,  туған жылы, айы, күні ________________________________________ 

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

4. Номинациясы (шығармашылық жұмысының жанры: 

______________________________ 

5. Өтінім берушінің (конкурсанттаң) пошталық мекенжайы ________________ 

6. Электрондық поштасының мекенжайы ________________________________ 

7. педагогтың немесе ата-ананың Т.А.Ә.  (егер жұмыс басшылықпен орындалса) 

__________________________________________________________________ 
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8. педагогтың немесе ата-ананың байланыс  телефондары және электрондық 

мекенжайы___________________________________________________________

________ 

Өтінім берушінің қолы 

_________________________________________________ 

Жауапты тұлғаның қолы_________________________________________ 

 

Мерзімі  

 

Мөрі 

Өтінімге файл түріндегі конкурстық жұмыстар қоса беріледі, тақырып атауын 

көрсетіліп, автор қолқояды және негізгі құжатқа тіркеледі. Конкурстық 

жұмыстың өтінімі қосымшасымен (файлмен) ұйымдастырушы Комитеттің  

мекенжайларына жолданады.  

 

 

        Ұйымдастырушы Комитет 


