
1 
 

 

 

 

 

 

  

 

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

 

              Құрметті оқушылар, педагогтар, ата-аналар, білім 

ұйымдарының басшылары! 

 

 «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" 

қоғамдық бірлестігі «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

бағдарламасының жобалары басқармасының Орталық 

кеңсесінің Қазақстандағы балалар әлеуметтік бастамалары 

мен балалар қоғамдық қозғалысын дамытвтын Үйлестіруші 

кеңесімен бірлесіп, ҚР БҒМ балалар құқығын қорғау 

жөніндегі Комитетінің ұйымдастырушылық- идеологиялық 

қолдауымен Қазақстан Республикасының барлық үлгідегі 

жалпы білім мектептерінің оқушылары мен педагогтары 

арасында оқу жылының аяқталуына, 1 маусым - Халықаралық 

балаларды қорғау күні қарсаңында балалардың лайықты 

білімге құқықтарын жүзеге асырудағы еліміздің 

жетістіктеріне орай  

"Менің сүйікті мектебім: тарих, жетістіктер, жоспарлар 

мен перспективалар" 

атты балалар және педагогикалық шығармашылық сыртқы 

байқауын өткізеді.  

Байқауды өткізу мерзімі -2018 жылдың 10 сәуірі мен 25 

мамыры. 
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"Менің сүйікті мектебім: тарих, жетістіктер, жоспарлар мен 

перспективалар"атты балалар және педагогикалық 

шығармашылық сыртқы байқауы туралы 

 Ереже 
 

I. Жалпы ережелер 

 

 1.1.Бұл байқау мемлекет пен қоғамның, оқып жатқан жастардың назарын 

өскелең ұрпақтың адамгершілік-рухани, шығармашылық және зияткерлік 

әлеуетіндамытудың, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  

бастамасымен "Рухани жаңғыру"бағдарламасының аясында білім 

ұйымдарының педагогикалық үрдістер жүйесін жетілдіруге, жастарды мектеп  

өміріне араласу және жетілдіру мәселелеріне тартуға бағытталған.  

 

1. 2.Байқаудың мақсаттары мен міндеттері 
 -мектептегі педагогикалық үрдістің барлық қатысушыларының, 

оқушылардың, педагогтардың, ата-аналардың, әкімшіліктің назарын: мектеп 

өмірінің өзекті мәселелеріне, оның даму тарихын, қолда бар жетістіктерін, 

мәселелерін, сонымен қатар білім жүйесін реформалау және модернизациялау 

жағдайында болашақтағы шынайы жоспарлар мен даму персективаларын 

ескерумен белсенділендіру; 

 - социум өмірінде жалпы білім мектептерінің мәртебесін жоғарылатуға 

және өзектілендіруге атсалысу.   

 

 1.3.Байқаудың міндеттері: 

 - педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда балалар мен педагогтардың 

өнімді ынтымақтастығын ынталандыру;  

 - балалар мен ересектердің шығармашылық ынтымақтастығы, балалар 

әлеуметтік бастамалары мен мектептегі өзін өзі басқаруды қолдау; 

- оқушылардың рухани-адамгершілік жалпы адами құндылықтарға негізделген 

азаматтық және құқықтық мәдениетін қалыптастыру;   

 - балалар әлеуметтік бастамаларын қолдау және дамыту жолымен 

табысты әлеуметтік бейімделуге, өзіндік жүзеге асырылуға, оқушылардың оқу 

еңбегінде өзіндік анықталуына атсалысу;   
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 - балалар, педагогикалық ортада, отбасылық айналада және социумда 

мектептің оң тұрақты имиджін қалыптастыру. 

 1.4.Байқаудың қатысушылары:оқушылар, педагогтар, ата-аналар, жеке 

формадағы барлық ұйымдарға басшылық етушілер. Білім мекемелерінен 

конкурстық жұмыстар саны шектелмеген.  

 

II. Байқауды ұйымдастыру және өткізу тәртібі  

 II.1. Байқауды өткізу үшін байқауды өткізудің барлық үрдісін 

үйлестіретін, құзырлы мамандардың ішінен, оның ішінде азаматтық қоғам 

өкілдерінің ішінен қазылар алқасын бекітетін және конкурстық жұмыстарды 

бағалау мен байқау қорытындыларын шығару бойынша оның жұмыстарына 

жағдайлар жасайтын Ұйымдастырушы комитет құрылады.  

 II.2. Конкурс мына номинациялар бойынша өтеді: 

 - мектеп өмірінен фото презентация: мектептің тарихынан және оның 

қазіргі өмірінен, интерьерінен, мектептің рәсімделунен, аумағынан және басқ., 

бәлкім конкурсанттың жеке қамысуымен (кем дегенде бес сурет);   

 - бейне презентация: мектеп тарихынан немесе мектептің қазіргі 

табысты өмірінен фрагменттер 5-7 мин: 

 - мектептің көркемсуреттегі тарихы (мектеп интерьерінің суреті, 

маңызды мектеп оқиғаларының, тарихи вактілердің және басқ. суреттемесі (5-

ден кем емес);   

 - әдеби шығармашылық,мектептегі айқын оқиғаларға, айғақтар ғана, 

жеке, ұжымдық табыстар мен жетістіктерге арналған; 

 - оқу еңбегіндегі,балалардың өзін өзі басқаруын дамытуда,педагогикалық 

технологиялардағы инновациялық қызмет пен жетістік. 

  

Конкурстық материалдарды рәсімдеу талаптары 
 

 Конкурстық жұмыстар электрондық нұсқада қабылданады. Мұнда баспа 

мәтін А-4 форматында 1,5 аралықтарымен 5 немесе 6 беттен кем болмауы тиіс.  

 Инновациялық жобаларға жол берілген қосымшалардың көлемі үшеуден 

кем емес. Байқауға берілген жұмыстар рецензияланбайды және 

қайтарылмайды.  

Жобалар сараптамасы 

Байқаудың қазылар алқасы ұсынылған жобаларды мынадай талаптар бойынша 

сараптауды іске асырады: 

- ұсынылған байқаулық жұмыстармаңыздылығының  тұлғалық компоненті; 

-мектеп өмірінің тарихи маңызды және шынайы әлеуметтік маңызды 

жетістіктеркөрінісінің толықтығы мен масштабтылығы,конкурстық 

жұмыстардың мектеп өмірін  дамытудың шынайы жоспарлары мен мүмкін 

перспективаларының болуы; 

- стратегияның анықтығы және мектеп өмірінің инновациялық идеялары мен 

жобаларын жүзеге асыру механизмдерінің өңделгендігі (байқау 

қатысушысының  әлеуметтік  мәртебесіне  сәйкес:оқушы немесе педагог,ата-

ана және басқ.); 
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-  жеке ресурстары мен мүмкіндіктеріне сүйеніп инновациялық идеяларды 

тәжірибелі жүзеге асыру мүмкіндігі; 

-конкурстық жұмыстарды рәсімдеу эстетикасы. 

 

Байқаудың барлық қатысушылары қатысу сертификаттарын 

алады, бұл оларға болашақта жеке портфолиода өзінің 

шығармашылық белсенділігін растауға жол береді. 

 

Байқау жеңімпаздары Дипломдармен, Грамоталармен және алғыс 

хаттармен марапатталады. 

 

Конкурстық жұмыстардың ең белсенді және табысты 

авторлары ҚР БҒМ БҚҚК марапатына ұсынылатын болады. 

 

Байқау нәтижелері 2018ж. 12 мауысымына дейін "Жұлдыз" БҚҰО 

ҚБ  сайтында жарияланатын болады. 

Байқауға қатысу үшін байқау қатысушысының ТАӘ 

көрсетілген өтінімді 25 мамырға дейін жолдау қажет. 

Назар аударыңыз!Байқау ешбір қаржылық қолдаусыз,өзіндік 

сатып алу негізінде өткізіледі,  коммерциялық жоба болып 

табылмайды. 

Ерікті ұйымдастырушылық жарна байқаудың әрбір 

қатысушысы үшін – 1200 тенге. 

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 
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Анықтамалар үшін Ұйымдастырушы комитетке Астана қ. 

мына телефондар арқылы хабарласыңыз: 8 (717 2) 44 11 92, 

8 701 533 70 28. 

 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" 

қоғамдық бірлестігі, оның жобалары мен 2018 жылғы 

жоспарлары туралы ақпарат www.zhuldyz.kzсайтында 

орналасқан. 
 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

1 -қосымша 

«Менің сүйікті мектебім: тарих, жетістіктер, жоспарлар мен 

перспективалар»  

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. 

http://www.zhuldyz.kz/
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Конкурстық жұмыстың өтінімі қосымшасымен (файлмен) 

ұйымдастырушы Комитеттің  мекенжайларына жолданады. 

 

       Ұйымдастырушы Комитет 
 


