«САЛЕМ, НАУРЫЗ!»
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! БАЙҚАУ!
Барлық жас қазақстандықтар!
Сондай-ақ, олардың ата-аналары мен педагогтары!
«Жұлдыз» БҚҰО ҚБ ҚР БҒМ балалар құқығын қорғау Комитетінің,
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізінде «ЖасStar» жобасы бойынша
балалар қоғамдық қозғалысын дамытудың республикалық үйлестіруші
кеңесінің ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен
балалар бейнелеу, әдеби және қолөнер шығармашылығының
«СӘЛЕМ, НАУРЫЗ!»
республикалық сыртқы шығармашылық байқауын өткізеді.
Байқау 2018ж. 15 ақпанынан 27 наурызы аралығында өткізіледі.
Шығармашылықпен және балалар әлеуметтік бастамаларымен
әуестенетін Қазақстанның барлық балалары мен жастарын қатысуға
шақырамыз!
Байқаудың барлық қатысушылары мен кеңесші-ұйымдастырушылары
Ұйымдастырушы комитеттің қатысу сертификаттарына, сонымен қатар
Ұйымдастырушы комитеттің дипломдарына, грамоталарына, алғыс
хаттарына ие болады.
Шын жүректен, сіздің қатысуыңызға қуанышты боламыз!
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ
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«БЕКІТЕМІН»
ҚР
балалар
қозғалысын
дамытудың
Республикалық
үйлестіруші
Кеңесінің
төрайымы, «Жұлдыз»балалар
қоғамдық
ұйымдарының
Одағы” ҚБ президенті
______ Е. Дмитриенко

«СӘЛЕМ, НАУРЫЗ!» атты балалар бейнелеу, әдеби және қолөнер
шығармашылығының республикалық сыртқы шығармашылық байқауын
өткізу туралы Ереже
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы ереже «СӘЛЕМ НАУРЫЗ!» (әрі қарай-Байқау) балалар бейнелеу, әдеби
және қолөнер шығармашылығының сыртқы байқауының мақсаттарын,
міндеттерін, өткізу тәртібін, қатысушыларды марапаттау, жеңімпаздарды анықтау
және марапаттау тәртібін анықтайды.
1.2.Байқаудың ұйымдастырушысы ҚР БҒМ балалар құқығын қорғау Комитетінің,
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізінде «ЖасStar» жобасы бойынша
балалар қоғамдық қозғалысын дамытудың республикалық үйлестіруші кеңесінің
ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен Қазақстан Республикасының
«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» қоғамдық бірлестігі (әрі
қарай-бірлестік) болып табылады.
1.3.Ұйымдастырушы Комитет байқаудың Ережесін, өткізу мерзімін, қатысу
тәртібін анықтайды, жұмыстарды бағалау бойынша қазылардың құрамын
құрайды,
байқау
жеңімпаздарын,
қатысушыларын,
үйлестірушілерді
марапаттайды.
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II. Байқаудың мақсаттары мен міндеттері
2.1. қазақ халқының мәдени-тарихи мұрасын сақтау.
2.2. қазақ халқының мәдени дәстүрлерін насихаттау.
2.3. балалар мен жастардың шығармашылыққа қызығушылықтарын арттыру.
2.4. Қазақстанның халықтық-қолөнер өнерлерін насихаттау.
2.5. Балалар мен жастар әлеуметтік бастамаларын белсенділендіру.
III. Байқаудың қатысушылары
3.1. Байқау 3-23 жас аралығындағы балалар мен жастар арасында жас санаттарына
сәйкес өткізіледі:
- мектепке дейнгі жас : 3- 6 жас;
- мектептің кіші буын жасы: 7- 10 ж;
- жасөспірім жас: 11- 14 жаста;
- жеткіншек жас: 15-18 Жаста:
- Жастар жасы: 19- 23 Жаста.
IV. Байқауды өткізу мерзімі:
4.1.Байқауды өткізу мерзімі: 2018 ж. 15ақпан 27 наурыз аралығы.
4.2.Байқау қазыларының байқау қатысушыларының жұмыстарын бағалау жұмысы
2018ж.28-316 наурыз аралығы.
4.3. 2018 ж.2-6 сәуір–Байқау қорытындысын жариялау.
4.4. «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ сайтында байқау жеңімпаздарының жұмыстарын және
байқауды өткізу туралы есепті 2018 ж. 12 сәуіріне дейін орналастыру.
БАЙҚАУ НОМИНАЦИЯЛАРЫ
- «Наурыз» мейрамымен автордың құттықтауы (ата-аналардың,
достардың, педаготардың, ұжымдардың, қоғамдық бірлестіктің және басқ.).
- «Наурыз - көктем мейрамы» суреті (Суретті қағазға салуға болады. JPG
форматындағы электронды түрдегі жұмыстар байқауға жіберіледі).
- «Қолөнер шығармашылығы» - «СӘЛЕМ НАУРЫЗ!».
- «Әдеби шығармашылық» (көлемі 2 беттен кем емес “Наурыз”
мейрамына арналған эссе, әңгіме, өлең).
-«көктем келді!» көркем фотосуреті (қатысушы байқауға электрондық
немесе сканерленген түрдегі, авторское жоғары сандық рұқсатнамада орындалған
2-ден кем емес көркем фотосуретін ұсынады. Фотосуреттерін 3 сөйлемнен артық
емес қысқаша аннотациясы болуы қажет. .
- «Шуақты мейрам- Наурыз» бейне суреттемесі (шағын фильм);
- «Ұлттық тағамдар»: бейне – презентация (қатысушы өзі не үлкендердің
көмегімен Қазақстанның ұлттық тағамдарын дайындайды).
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- «Армысың, Наурыз мейрамы!» слайд-шоу (Microsoft Office Power Point
бағдарламасында орындалған 10 слайдқа дейін презентация).
V. Байқауға қатысу шарттары
5.1.Байқауға қатысу үшін Ұйымдастырушы Комитетке міндетті түрде хаттың
(қосынының) тақырыбын және өтінім кімнен жолданып отырғанын көрсете
отырып, бекітілген үлгідегі word форматындағы, жетекшінің қолы мен мөрі
қойылған өтінімді жолдау қажет.
5.2. Өтінімге конкурстық жұмыс қоса беріледі: сканерленген түрде (сурет.
фотосурет) немесе PDF форматындағы, бейне материалдар, мәтіндер, сонымен
қатар түбіртектердің сканерленген (төлем құжаттарының) көшірмесі.
5.3. Ұйымдастырушы Комитеттің электрондық поштасы: sdoozhuldyz@mail.ru,
dea_ast@vail.ru.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! Электрондық хаттың тақырыбында Обязательно в
теме электронного письма указать «байқауға өтінім және қатысушының ТА”
көрсетілсін). ( № 1-қосымшаны қар).
VI. 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 және тақырыпқа сәйкестігі;
- конкурстық жұмыстың көркемдік деңгейі және эстетикасы;
- конкурстық жұмыстың түпнұсқалылығы.
6.3. Байқау қатысушылары ғаламтор ресурстарына жүгінбей, жұмысты өзбетінше
орындайды.
6.4. 1 жұмыстың екі авторы ғана болуы мүмкін.
6.5. Жұмыс мазмұны байқау тақырыбын ашуы тиіс.
6.6. Жұмысты бір стильде рәсімдеу, фото материалдардың сапасы жақсы, жоғары
сандық түрде болуы тиіс.
VII. Байқау қатысушыларын марапаттау
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.
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7.3. Байқаудың барлық қатысушылары, оның ішінде балалар шығармашылық
жұмыстарының
жетекшілері
(кеңесшілері)
байқау
қатысушыларының
сертификаттарына ие болады.
7.4. Байқауға 7 не одан артық қатысу өінімін жолдаған балалар шығармашылық
жұмыстарының жетекшілері (үйлестірушілері) байқау ұйымдастырушыларының
алғыс хаттарына ие болады.
VIII. Байқауды қаржымен қамтамасыз ету
8.1.Байқау республикалық балалар қоғамдық бірлестігінің бастамасымен қандайда
бір мақсатты қаржылық қолдаудан тыс сыйақықорын, сарапшылардың, кәсіби
қазылар мүшелерінің еңбегінің төлемін және ұйымдастырушы Комитеттің басқа да
ұйымдастырушылық шығындарын қамтамасыз ететін ерікті ұйымдастырушылық
жарналар есебінен өзіндік сатып алу шартымен өткізіледі.
Сыртқы байқауға қатысудың ұйымдастырушылық жарнасы –бір адам
үшін 1200 теңге. Байқау қатысушыларының топтық қатысулары
(ұжымдық жұмысы) үшін -3500 теңге.
8.2. Төлем мәртебесінен тыс кез келген банкте немесе кез келген пошта
бөлімшесінде қолма-қол ақшасыз мына реквизиттер бойынша жүргізілуі мүмкін:
«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
8.3.Төлем құжаттарының көшірмесі конкурстық жұмысқа қосымша ретінде
байқауға қатысу өтініміне қосымша болып байқауды ұйымдастырушы Комитетке
жіберіледі.
Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз:
- Көкшетау қ.: 8(7162) 50 25 91, 72 12 26, +7 705 226 56 02 (Пятков Александр
Сергеевич);
- Астана қ. 88(717 2) 44 11 92, сот. + 7 701 533 70 28 (Елена
Александровна Дмитриенко).
«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы мен оның
жобалары туралы ақпаратты ww.zhuldyz.kz. сайтынан алуға болады.
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Ұйымдастырушы Комитет
1 -қосымша
«СӘЛЕМ НАУРЫЗ!»
сыртқы шығармашылық байқауына қатысу
өтінімі
1. Қатысушының Т.А.Ә. ______________________________________________
2. Жасы, туған жылы, айы, күні ________________________________________
3. 3. Жұмысты орындау орны(мектепке дейінгі мекеме, мектеп, ЖОО-ның
колледждері (факультет, қосымша білім ұйымы, жұмысы (лауазымы), отбасы және
басқа. _________________________
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)
__________________________________________________________________
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
атауы көрсетіліп, автор қолқояды және негізгі құжатқа тіркеледі.
Конкурстық жұмыстың өтінімі қосымшасымен (файлмен) ұйымдастырушы
Комитеттің мекенжайларына жолданады.

Ұйымдастырушы Комитет
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