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 «БЕКІТЕМІН»  

Қазақстан Республикасының 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық 

ұйымдарының  

Одағы» ҚБ президенті  
______ Е. Дмитриенко  

«5» қазан 2017 ж.  

 

 

 

«МЕНІҢ СҮЙІКТІ МҰҒАЛІМІМ» 

СЫРТҚЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫНЫҢ 

 ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

 

Байқаудың бастаушылары жəне ұйымдастырушылары: ҚР БҒМ БҚҚК 

келісімі бойынша Қазақстан Республикасы «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ  

Байқауды өткізу мерзімі: 5 қазан – 30 қазан 2017 ж.  
Байқау қатысушылары: мектепке дейінгі балалар ұйымдарының 

тәрбиеленушілері, жалпы білім мектептерінің, қосымша білім беру 

ұйымдарының, интернаттық мекемелердің оқушылары, колледждер мен ЖОО-

ның студенттері,  барлық ниет білдірушілер.  

 

Байқаудың мақсаттары: 

  

 Қоғамдық санаға, балалар мен жастар ортасында, қоғамдастықтың 

кең айналасының ортасында кез келген кәсіби біліктіліктілігі бар 

мұғалімнің: тәрбиелеушінің, мектеп мұғалімінің, әлеуметтік 

педагогтың, колледждер мен ЖОО-ның оқытушыларын, 

репетиторлардың және т.б. адамгершілік идеалын қалыптастыру;  

 Жастардың және кең қоғамның арасында педагогика мамандығының 

престижін жоғарылату;  

 Ұрпақтар арасындағы байланысты нығайту.  

 

Байқаудың міндеттері:  

 

 Байқау жұмыстарының негізінде қазіргі мұғалімнің бейнесін 

қалыптастыру;  

 Байқау қатысушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту;  

 Мазмұнды жұмыстарын ұсынған қатысушыларды бағалау және 

қолдау.  

 Конкурсанттардың үздік авторлық жұмыстарын «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ 

республикалық БАҚ жариялау 
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Байқауды өткізу тəртібі 
Байқауға қатысу үшін осы тұжырымдамада бекітілген талаптарға сай 

ресімделген жұмыстар қабылданады.  

Əрбір конкурстық жұмысқа жұмысы және авторы, төлем құжаттарының 

көшірмесі (ұйымд.жарна) туралы қажетті мәліметтері бар қатысу өтінімі  қоса 

беріледі. (1- қосымшаны қар.). 

    

 Электрондық хаттарды ресімдеу ережесі 2-қосымшада берілген.  

 

3. 2. Байқауға қатысушылардың мынадай санаттары бойынша жеке 

жұмыстары ұсынылады:  

 мектепке дейінгі оқушылар; 

 оқушылар;  

 колледж студенттері;  

 жоо-ның студенттері:  

 магистранттар;  

 Байқаудың басқа қатысушылары.  
 

Байқау қатысушыларының жас санаттары:  

 

  4-6 жас;  

 7-10 жас;  

 11- 15 жас;  

 15-18 жас:  

 19 -22 жас;  

 

3.3. Байқау жұмыстары мына номинациялар бойынша ұсынылуы мүмкін: 

 

 Сурет (портреттік сурет); 

 Əдеби шығармашылық жұмыс (эссе, проза, поэзия);  

 Фотографиялар: фото, фотосуреттер сериясы, нақты оқиғасы, 

түсірілім мерзімі, авторлық атауы көрсетілген «Менің сүйікті 

мұғалімім» фоторепортажы ( 3 фотографиядан кем емес);  

 Музыкалық сыйлық (аспаптық орындау, вокал)- бейне 

презентация; 

 Мұғалімнің кəсіби қызмет тəжірибесінің презентациясы 

(суреттеме, көркем сурет, сурет, графика және т.б..). Графикалық файлдар, 

мұғалімнің тәжірибесі мен шығармашылығын қамтитын сканерленген суреттер 

немесе фотосуреттер ұсынылады. 
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Жеңімпаздарды анықтау 

 

Байқау жұмыстарын қарастыруға және олардың ішінен үздігін анықтау 

үшін білім, мәдениет, өнер саласындағы беделді мамандардан тұратын байқау 

комиссиясы (қазылар алқасы) құрылады. 

  Байқау қорытындысы Байқау комиссиясымен жасалады және «Жұлдыз» 

БҚҰО ҚБ www.zhuldyz.kz сайтына 10 қарашаға дейін қойылады.  

Байқау комиссиясының (байқаудың қазылар алқасының) іріктеуінен кейін үздік 

байқау жұмыстары «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ баспа БАҚ немесе www.zhuldyz.kz 

сайтында жарияланатын болады.  

Байқау қорытындысы бойынша барлық конкурсанттарға қатысу сертификаттары 

беріледі, ал жеңімпаздарға дипломдар мен грамоталар табыс етіледі.  

Байқау 10 шығармашылық жұмыс жолдаған жобаның ең белсенді 

үйлестірушілері де қатысу сертификатын және осы байқауды өткізуге 

атсалысқандығы үшін Грамоталар беріледі.  

 

Жеңімпаздарды анықтаудың негізгі критерийлері:  

 Ұсынылған жобаның байқаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігі;  

 Тақырыптың толық ашылуы;  

 Авторлық позицияның көрінуі;  

 Конкурстық жұмыстың көркемдік ерекшелігі;  

 Рәсімдеу сапасы.  

 

Конкурстық жұмыстарды рəсімдеу талаптары  

Байқау материалдары мынадай түрде ұсынылады:  

 Microsoft Office Word 2008 – 2013 форматы;  

 «Times New Roman» шрифті;  

 Негізгі мәтін – кегль 14 (әдебиет пен ескертуден басқа ), 1 аралықпен 

басылады;  

 Дереккөздер (әдебиет пен ескерту) – 12 кегль;  

 Жол сызығы – барлық жерде 2,5 см.;  

 Электрондық поштамен жөнелтілетін файлдар өлшемі 10МБ аспауы тиіс.  

 

Мəтінді орналастыру тəртібі (құрылымы):  

 конкурстық жұмыс авторының тегі, аты, әкесінің аты; 

   білім мекемесі, ұйымы (толық): тобы, сыныбы, курсы, 

магистратурада оқу жылы;  

 Жұмыс атауы(абзацтың солынан);  

 Материалдың негізгі мәтіні (егер ондай бар болса);  

  ескертулер (түсіндіруші сілтемелер).  
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Фотрсуреттерді рəсімдеу талаптары  

 фотосуреттер JPEG (jpg) графиктік файлдарымен ұсынылады;  

 Файл көлемі – 5 MB кем емес;  

 Фото өлшемдері(рұқсатнама) – жоғары сандық рұқсатнамадағы 

(кәсіби(көркемдік) фотосуреттер– 1600 х 1200 кем емес;  

 

Презентацияны рəсімдеу талаптары (4 номинация):  

 Microsoft PowerPoint 2000 – 2003 (ppt, pps) форматы;  

 Файл өлшемі 15 МБ кем емес.  

 

Конкурсант-автордың фотосуретін рəсімдеу талаптары  

 фотосуреттер JPEG (jpg) графиктік файлдарымен ұсынылады;  

 Файл көлемі – 1 MB кем емес;  

 Фото өлшемдері(құсатнама) – 800 х 600 кем емес;  

 

Қосымша шарттар 
Байқауға жұмысты жөнелткен кезде претендент мынадай шарттармен келіседі:  

 байқауға берілген материалдар қайтарылмайды және пікір айтылмайды;  

 Байқау ұйымдастырушылары көрме презентациясында байқау 

жұмыстарын жариялау құқығын өздеріне қалдырады.  

 Қатысушыларға қатысу сертификаттарын, Дипломдарын, Грамоталарын 

жөнелту 11-15 қараша аралығында байқауға қатысу өтінімінде көрсетілген 

мекенжайларға электрондық поштамен жүзеге асырылады.  

     

 

Байқау жұмыстары жəне қатысу өтінімі sdoozhuldyz@mail.ru е-mail , 

сонымен қатар көшірмесі dea_ast@mail.ru бойынша жіберіледі.  

Байқау ешбір қаржылық қолдаусыз өзіндік сатып алу негізінде өткізіледі. 

Ерікті ұйымдастырушылық жарна – 1500 (мың бес жүз) теңге. Қаражат 

ұйымдастырушы Комитет мүшелерінің, байқау комиссиясының 

(қазылардың) еңбегін, полиграфиялық жəне ақпараттық-

коммуникациялық қызметтерді төлеуге арналған.  

Төлем банктің кез келген бөлімшесінде мына реквизиттер бойынша 

жүргізіледі:  

"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  
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КНП 859  
Төлемді қолма-қол жүргізген жағдайда қаражат байқауға қатысуға келгенде 

бекітілген тәртіппен кассаға төленеді. Қолма-қол қаражатсыз есепті фестивальға 

қатысуға келген күні төлем құжаттарының көшірмесін ұйымдастырушы 

комитетке ұсыну қажет.  

Қатысу өтінімін 2017 жылдың 30-қазанына дейін (Көкшетау қ. факсына: 8 

(7162) 50 25 91 немесе sdoozhuldyz@mail.ru. , ал көшірмелер dea_ast@mail.ru. 

электрондық поштасына жолдау қажет  

Анықтамалар мен байқау бойынша одан да нақты ақпарат үшін мына 

телефондарға хабарласуға болады:  

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

Александровна Дмитриенко);  

 Көкшетау қ: 8 (716 2) 50 25 91, 72 12 26, 8 705 226 56 02 (Пятков 

Александр Сергеевич).  

 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» қоғамдық бірлестігі 

жəне оның жобалары туралы ақпаратты www.zhuldyz.kz. сайтынан алуға 

болады. 

 

Байқауды ұйымдастырушы Комитет 
  

  

 

«Менің сүйікті мұғалімім»  

шығармашылық байқауы туралы 

 Ережеге 

1-қосымша 

 

  

«Менің сүйікті мұғалімім» 

 байқауына қатысуға  

ӨТІНІМ 
 

Номинация: 

Қатысушының сондай-ақ жетекшінің (консультанттың, егер бар болса)тегі, аты, 

əкесінің аты    

Жас санаты, туған жылы, айы, күні   

Байқау қатысушының əлеуметтік мəртебесі: оқу орны немесе жұмысы (лауазымы)  

Өтінім берілетін конкурстық жұмыстың атауы: 

 

Байланыс ақпараты 

Почталық мекенжайы, қатысушының индексі:   

 

Телефон (елдімекен кодымен): 

 

Электрондық поштаның мекенжайы (міндетті): 
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Өтінімді толтыру мерзімі 

Қолы  

 

МП 

«Менің сүйікті мұғалімім»  

шығармашылық байқауы туралы 

 Ережеге 

2-қосымша 

 

Электрондық поштамен жіберілетін, конкурстық материалдар қамтылған 

хаттарды рəсімдеу талаптары   

 

1. Байқауға материалдар мына электрондық пошта:   

sdoozhuldyz@mail.ru,  көшірмесі dea_ast@mail.ru мекенжайлары 

бойынша жолданады. 

 

2. Əрбір конкурстық жұмыс пен қатысу өтінімі жеке файлда MS Word 2008 

– 2013 форматында рәсімделеді. . 

 

3. Əрбір қатысушының конкурстық материалдары жеке электрондық хатпен 

жолдануы тиіс.     

 

4. Электрондық хаттың «Тақырып» бөлігінде байқаудың атауы мен 

автордың тегі және өңірі көрсетілуі тиіс, мысалы:   

 

Тақырыбы:  «Менің сүйікті мұғалімім» байқауы, конкурсанттың ТАӘ, 

Астана қ.  

Байқауды ұйымдастырушы Комитет 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru

