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Халықаралық әйелдер күнін мерекелеуге арналған  

“Шуақты 8-наурыз” балалар мен ересектердің 

 республикалық сыртқы шығармашылық байқауы туралы  

ЕРЕЖЕ 

 8-наурыз халықаралық күн  – бізге көктемнің жылы демімен асыға 

келетін алғашқы көктемгі мереке. Бұл күн күлкі мен қуанышқа, әйелдер 

сұлулығына, нәзіктікке, жан даналығы мен әйелдер қауымына зор ықыласқа 

толы. Бұл мерекеге бәрі қуанады: балалар мен үлкендер, қыздар, әйелдер және 

әрине нағыз батырлар  – ер адамдар, ұлдар, ер балалар, күйеулер, ұл балалар, 

ағайындар, сүйіктілер, жай таныстар!  

“Шуақты 8-наурыз”  республикалық сыртқы шығармашылық байқауына 

қатысу   - әлемдегі ең үздік әйелдерді – сүйікті аналарды, әжелерді, 

қарындастарды,  құрбыларды, педагогтарды, қызметтің кез келген 

саласындағы қызметкерлерді құттықтаудың тамаша мүмкіндігі.   

 Бұл көктемгі мереке күні барлық әйелдер ерекше сұлу әрі толғанып 

жүреді, өйткені оларды жылы құттықтаулар, шын ниетпен дайындалған 

сыйлықтар және сүйікті гүлдердің әдемі гүлшоғырларын күтеді.  

 Біздің байқаудың қатысушылары олар өздерінің сүйіктілеріне, 

жақындары мен жақын құрбыларына дайындаған сыйлықтары мен 

тосынсыйлары туралы ойларын жеткізе алады.  Олар қолдан жасалған 

сыйлық, суреттер, авторлық ашық хаттар, фотосуреттер, тақпақтар, 

әңгімелер, эселер, бейне суреттеме мен тіпті фильмдер де болуы мүмкін. 

       Біз барлығымыз бұл мерекені қатты ұнатамыз және біздің аналарымызды, 

әжелерді, тәтелерді, қарындастарды, біздің әріптестерді, мұғалімдерді, 

құрбыларды құттықтаймыз.  

     Байқаудың сыртқы мәртебесі  оның қатысушыларына тек мекеменің ғана 

емес, сонымен қатар дистанциялық ашық режим шартымен өзінің тұру 

орнының, өңір аумағының шегіне кіретін көлемде жарысу мүмкіндігін берді. 

Барлық ниет білдірушілерді біздің “Шуақты 8-наурыз” республикалық 

сыртқы шығармашылық байқауына қатысуға шақырамыз.  
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Байқаудың ұйымдастырушысы:  «Нұр Отан” партиясының, ҚР БҒМ 

балалар құқығын қорғау бойынша Комитетінің, Ақмола облысының білім, 

мәдениет, ішкі жән жастар саясаты басқармаларының ұйымдастырушылық-

идеологиялық қолдауымен "Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" 

ҚБ. 
 

 Байқаудың қатысушылары: 3 жастан кейінгі балалар, жасы мен кәсібіне 

шектеусіз жастар мен үлкендер, оның ішінде мүмкіндігі шектелгендер.  

 

Байқаудың мақсаттары мен міндеттері: 

 Өз сезімдерінің өзіндік жүзеге асырылуында, өз ойын білдіруде тұлғаның 

бастамашылдығын, шығармашылық қызметтегі позитивті өзара қатынастарын 

белсенділендіру; 

 Дарындыларды анықтау, қолдау және дарындылықты ынталандыру, 

мейірімділік жасауға ұмтылу, әдемі және қайырымды, жоғары адами әрекеттер 

жасауға ұмтылу;  

 Тұлғаның зияткерлік, адамгершілік-этникалық және полимәдениетті 

әлеуетін дамытуға атсалысу;  

 Жоғары буын балалары мен жастарын шығармашылықты сүюге, 

әдемілікке, өнерге деген көркемдік-эстетикалық қатынасқа тәрбиелеу;  

 байқау қатысушыларын мәдени құндылықтарға тарту;  

 Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды дамытатын кез келген 

типтегі білім мекемелері педагогтарының біліктілігін жоғарылатуға атсалысу; 

  шығармашылықпен айналысатын педагогтарды анықтау және олардың 

өзіндік жүзеге асырылуына жағдай жасау.  

 Байқауда олардың әлеуметтік, адамгершілік бағытталған шығармашылық 

ынталандыратын қатысушыларды марапаттау. 

 

  Байқауды өткізу мерзімі 2017 жылдың 20-ақпанынан 15-наурызына 

дейін.   

   

 2017 жылдың 16-20 наурызы аралығында жеңімпаздарды анықтау.  

Байқау номинациялары: 

1.  «Өз қолыңмен жасалған сыйлық» (тақырыпшаға сәйкес келетін қолдан 

жасалған түрлі өнер бейнеленген фото және бейне материалдар). 
2. «Сурет» ( А4 форматында орындалған сканерленген суреттер көшірмесі). 

3. «Ашық хат» (тақырыпшаға сәйкес келетін қолдан жасалған сканерленген 

ашық хаттардың немесе фотолардың көшірмесі). 
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4.   «Фотография» (тақырыпшаға сәйкес келетін қызықты, әдеттегі, көркем 

фотосуреттер). 
5. «әдеби шығармашылық» (байқауға жұмыстары авторлық орындалған және 

шығармашылық рәсімделген, оның ішінде тақыпшаға сәйкес келетін тақпақтар, 

әңгімелер, эсселер қабылданады). 
6. «Музыкалық шығармашылық» (тақырыпшаға сәйкес келетін 

аудиожазбалар, соло сияқты бейне материалдар, музыкалық топтардың, 

ұжымдардың, жас композиторлар мен орындаушылардың шығармалары). 
7. «Шуақты 8-наурыз!» бейне-фильдер-құттықтаулар (тақырыпшаға 

сәйкес келетін бейне материалдар қабылданады, регламент –  5 минутқа 

дейін). 

Сыртқы шығармашылық байқау жұмыстарының қатысушыларын 

марапаттау 

  Республикалық сыртқы шығармашылық байқауының барлық қатысушылары 

қатысу Сертификаттарын алады.  

Оның ішінде, балалар конкурстық жұмыстарының жетекші-кеңесшілері.  

1. Конкурстық жұмыстарды бағалау қорытындылары байқауды 

ұйымдастырушылардың zhuldyz.kz  сайтында жарияланады,  жеңімпаздар ( бас 

жүлде, әр номинациядан I, II, III орын) және жүлдегерлер  (лауреаттар, 

дипломанттар), сонымен қатар  Грамоталар мен белсенді қатысқандығы үшін алғыс 

хаттар алады.  

2.  Ұйымдастырушы комитетке бекітілген байқау қазыларының шешімі ақырғы 

шешім болып табылады және талқылауға келмейді.  

3. Байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері қорытынды құжат ретінде атаулы 

Диплом алады.  

4. Қорытынды құжат ретінде жүлдегерлердің құрамына енбеген қатысушылар 

одан басқа қатысу сертификаттарын, гамоталарын алады.  

5. Байқаудың нәтижелерінен тыс байқауға 5 не одан артық баланың (сертификат 

рәсімделген) қатысуын ұйымдастырған педагогтар өтінімді көрсетілген 

электрондық мекенжайға “республикалық сыртқы шығармашылық байқауына 

белсенді қатысқандығы үшін” деп жазылған алғыс хаттармен бірге  

сертификаттары жолданады. 

6. Дипломдар мен басқа марапат құжаттар (Грамоталар, алғыс хаттар)  

электрондық түрде қатысушыларға өтінімде көрсетілген электрондық 

мекенжайларға байқау нәтижелері жарияланған сәттен бір айдың ішінде 

жалданады.    

                  Байқауды қаржымен қамтамасыз ету    

 “Шуақты 8-наурыз!» атты  шығармашылық жұмыс байқауы қандай да бір 

мақсатты қаржылық қолдаусыз, өзіндік сатып алу негізінде өткізіледі, 

коммерциялық жоба болып табылмайды.  
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Жасынан тәуелсіз, бір қатысушының ерікті ұйымдастырушылық 

жарнасы - 1 000 тенге. 

 

 Топтың немесе қатысушылар ұжымының қатысуы үшін ерікті 

ұйымдастырушылық жарнасы  - 3 000 теңге. 

 

 

 

 

 

 

Сыртқы байқауға қатысудың ұйымдастырушылық жарнасы – 1000 

(бір мың) теңге. 

  

Төлемді қолма-қол ақшасыз мына реквизиттер бойынша жүргізуге болады: 

 «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» ҚБ 

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

Ко 18 

РНН 032600222656 

ИИК  KZ 276010321000017832 

БИК  HSBKKZKX 

ИИН  040840005670 

«Қазақстан халық банкі» АҚ Ақмола ОФ 

Код 18 

КНП 859 

  

  

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 

- Астана қ. 8 (717 2) 217 422, сонымен қатар ұялы. тел. 8 701 533 70 28 

(Елена Александровна Дмитриенко); 

-  Көкшетау қ: 8 (716 2) 721226, 50 25 91, 8 705 226 56 02 (Александр 

Сергеевич Пятков); 

-  Электрондық мекенжай  : sdoozhuldyz@mail.ru,  dea_ast@mail.ru.   

 Қазақстан Республикасы «Жұлдыз» балалар қоғамдық 

ұйымдарының Одағы,  оның қызметі, жобалары және 2017 жылғы 

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

      

 

    

Ұйымдастырушы Комитет 
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