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«МЕНІҢ ОТБАСЫМ – МЕНІҢ МАҚТАНЫШЫМ!» 

 республикалық сыртқы байқауын өткізу туралы 

 ТҰЖЫРЫМДАМА 

 

1. Жалпы ережелер 

 

 1.1. Концепция проведения заочного республиканского конкурса 

«Менің отбасымоя семья – менің мақтанышым!» сыртқы республикалық 

байқауын өткізу тұжырымдамасы оның мақсаттарын, міндеттерін, өткізу 

мерзімі мен тәртібін, қатысушылар құрамын, конкурстық жұмыстарды 

іріктеу және бағалау талаптарын, Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтің «Рухани жаңғыру» тұжырымдамасының негізінде 

«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың жаһандануы!» мақаласының 

аясында жеңімпаздарды марапаттауды анықтайды.   

 1.2. ҚР БҒМ балалар құқығын қорғау Комитетінің 

ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен Қазақстан Республикасының 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» қоғамдық бірлестігі бұл 

байқаудың ұйымдастырушысы және жауапты атқарушысы болып табылады.   

 

2. Байқаудың мақсаттары мен міндететрі: 

 

2.1. Байқаудың мақсаттары:  

    «Рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес маңызды әлеуметтік 

институт және адамгершілік-рухани құндылық ретінде отбасы мәртебесін 

жоғарылатуға атсалысу; 

  отбасының тәрбиелік әлеуетінің рөлі мен әсерін жоғарылату;   

   поддержка различных форм семейного творчества как наиболее 

продуктивного способа семейного воспитания для детей и  молодёжи 

развитие семейных ценностей и традиций.  

 

 

 

 

 

 



2.2. Байқаудың міндеттері: 

    отбасылық құндылықтарды насихаттау және балалар мен 

жеткіншектердің мазмұнды мәдени демалысын ұйымдастыру; 

  осы байқауды, оның қатысушыларын ақпараттық қолдау; отбасылық 

құндылықтарды және үздік мәдение салт-дәстүрлер арқылы үйіне, Отанына 

деген махаббатын насихаттау. 

   

3. Байқау қатысушылары және талаптары 

 

3.1.  Байқауға 6-29 жас аралағындағы барлық ниет білдіруші балалар мен 

жастар қатысады.   

3.2. Қатысушылардың жас тобы: 

 

1 топ: 3 - 6  жас; 

2 топ: 7 – 11жас; 

3 топ: 12- 14 жас; 

4 топ: 15 - 18 жас; 

5 топ: 19 -29 жас. 

 

3.3. Жеке және топтық қатысуға жол беріледі.   

 

4. Байқау мынадай номинациялар бойынша өткізіледі: 

 «Біздің балаларымыз – отбасымыздың мақтанышы» (балалар туралы 

жәнге балалар үшін, сүйікті ойыншықтар, ананың бесік жыры және басқ.). 

• «Әкем, анам, мен – тату отбасымыз» (отбасылық дәстүрлер, ән орындау, 

шығармашылық номер, отбасымен бірге тағам дайындау және басқ.).  

•  «Біздің даңқты тұқымымыз: отбасының генеалогиялық сүрегі» (отбасы 

тарихы,  аға ұрпақтар). 

• «Отбасылық салт-дәстүрлер» (отбасылық ең қызықты салт-дәстүрлердің 

презентациялары). 

• «Отбасылық кәсіп» (отбасылық еңбек және кәсіптік салт-дәстүрлері). 

• «Отбасылық тарих» (өзінің отбасы туралы, өзінің ата-бабалары туралы 

қызықты әңгімелер, очерктер, аңыздар және т.б.). 

 

4. Байқауды өткізу мерзімі: 

 
 4.1. Байқау   2017 жылдың 10 қазанынан 10 желтоқсаны аралығында 

өткізіледі.  

 4.2. Байқау қазыларының байқау қатысушыларының жұмыстарын 

бағалау бойынша жұмыстары 2017ж. 10-15 желтоқсан аралығы.  

 4.3. 16 желтоқсан 2017ж. – байқау қорытындысын жасау.  

 4.4. «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ сайтына сыртқы шығармашылық байқаудың 

қорытындыларын 2017ж. 28 желтоқсанға дейін орналастыру   

 

 



5.  Байқауға қатысу шарттары 

 

 5.1. Сыртқы шығармашылық байқауға қатысу үшін байқау 

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

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

өтінімді Ұйымдастырушы комитетке беру қажет.  

5.2. Байқауға қатысу үшін байқаудың мақсаттары мен міндеттеріне 

жауап беретін номинациялар бойынша нақты номинациядағы кем дегенде бір 

конкурстық жұмыс қабылданады.  

 
  

  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 және номинациясына сәйкестігі; 

  идея түпнұсқалылығы және жұмыстың мазмұны; 

  адамгершілік-рухани құндылығы; 

  ұсынылған жұмыстың сапасы; 

 конкурстық жұмыстың көркемдік деңгейі (рәсімдеу эстетикасы). 

 

   7.     Байқау қатысушылары мен жеңімпаздарды марапаттау 

 

 7.1. Байқаудың барлық қатысушылары қатысқандығы үшін жеке 

сертификаттар алады.  

  7.2. Байқау жеңімпаздарына ҚР «Жұлдыз»БҚҰО ҚБ дипломдары, 

грамоталары және алғыс хаттары беріледі.  

 7.3. Үздік жұмыстар баспа басылымдарында және  ҚР «Жұлдыз» БҚҰО 

ҚБ және ҚР БҒМ БҚҚК сайтында жарияланатын болады.  

 

8. Байқауды қаржыландыру 

 

  8.1. Байқау қандай да бір мақсатты қаржылық қолдаусыз өзіндік сатып 

алу шартымен сыйақы қорын, сарапшылардың, кәсіби қазылар мүшелерінің 

еңбегінің төлемін, полиграфиялық қызметтерді және ұйымдастырушы 

Комитеттің басқа да ұйымдастырушылық шығындарын қамтамасыз ететін 

ерікті ұйымдастырушылық жарналар есебінен өткізіледі. 

8.2.Сыртқы байқауға қатысу үшін ұйымдастырушылық жарна  – 1500 

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 және 

оның жобалары туралы толық ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан 
алуға болады. 

 

     ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhuldyz.kz/


1 -қосымша 

 

Өтінім 

 

1. Өтінім берушінің ТАӘ 

__________________________________________________ 

2. Жасы , туған жылы, айы күні 

_____________________________________________ 

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

4. Номинация (шығармашылық конкурстық жұмыстың жанры): 

________________________ 

5. Өтінім берушінің (конкурсанттың) пошталық мекенжайы 

____________________________ 

6. Электрондық поштаның мекенжайы 

___________________________________________ 

7. Педагогтың немесе ата-ананың ТАӘ (егер жұмыс жетекшілік етумен 

орындалса) 

__________________________________________________________________ 

8. Педагогтың немесе ата-ананың байланыс телефоны және электрондық 

мекенжайы 

__________________________________________________________________ 

Өтінім берушінің (конкурсанттың) қолы 

______________________________________ 

Жауапты тұлғаның қолы_________________________________________ 

Мерзімі 

Мөрі 

Өтінімге автордың қолы қойылған, атауы (тақырыбы) көрсетілген файл 

түріндегі конкурстық жұмыс қоса беріледі және негізгі құжатқа тіркеледі. 

Конкурстық жұмыстың өтінімі қосымшасымен (файлымен) ұйымдастырушы 

Комитеттің   sdoozhuldyz@mail.ru  және dea_ast@mail.ru  (көшірме) 

электрондық мекенжайларына жолданады. 

 

     БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 
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