
«Наурыз-мейрамы» интернет-байқауын қашықтықтан өткізу ережелері 

 

Байқау мақсаты: ұлттық дәстүрді, Қазақстан халқының салт-дәстүрін дәріптеу, 

дамыту, педагогтердің шығармашылық әлеуетін жүзге асыру үшін жағдай жасау. 

Байқауды  Астана қаласы, «Шабыт» білім беру –әдістемелік орталығы өткізеді. 

 

Байқауға қатысушылар: 

 

Байқауға  мектепке дейінгі, орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының педагогтары мен ата-аналары қатыса алады.  

 

Байқауды өткізу тәртібі: 

 

Байқауға қатысушылардың жұмыстары электронды түрде 2019 жылдың 8 

ақпаннаң 25 наурызға дейін pedagogi-baikau@mail.ru электрондық поштаға 

қабылданады. 

Байқау қорытындысының нәтижесі 1 сәуіде www.shabyt-concours.kz сайтта 

орналастырылады. 

Марапаттау құжаттары 1 сәуіде жіберіледі. 

. 

 

Байқау номинациялары: 

 

1) «Педагогтердің шығармашылық жұмыстары және әдістемелік 

нұсқаулықтары» номинациясына кез келген авторлық әдістемелер қабылданады: 

байқау тақырыбы бойынша сабақтар және ойын – сауық, сабақтар, семинарлар, 

сабақтан тыс шаралар, сынып сағаттары, ойындар, ұсыныстар және т.б.  

Ресімдеуге қойылатын талаптар: 

Жұмыс Word мәтіндік редакторында басылуы тиіс. Шрифт – Times New Roman. 

Шрифт өлшемі – 14. Жоларалық интервал – біркелкі (одинарный). Жұмыс көлемі - А-4 

форматында 2 беттен аспауы тиіс. 

Жұмысты бағалау өлшемдері: жұмыстың байқау тақырыбына сәйкестігі және 

тақырыпты толық ашуы; орындау шеберлігі; тақырыптың ашылуы; шығармашылық 

жұмыстың мазмұны мен өзектілігі; жаңашылдығы. 

 

2) «Сәндік-қолданбалы және бейнелеу шығармашылығы» 

номинациясына байқау тақырыбы бойынша өздігінен орындалған сәндік-қолданбалы 

және бейнелеу шығармашылығының кез келген шығармалары қабыладанады.  

 

3) «Бөлмелер, сыныптар, алаңдар және т.б. безендіру» номинациясына кез 

келген материалдар қабылданады (мәтін, фотосұрет, бейне, тұсаукесерлер және т.б.), 

онда сіздер мектепті, балабақшаны, сахнаны, сыныпты, залды, бала бөлмесін, кез 

келген бөлмені, аумақты Наурыз мейрамына қалай безендіресіз сол туралы 

әңгімелейсіз. 

Жұмысты бағалау өлшемдері: байқау тақырыбына сәйкестігі; өзіндік 

ерекшелігі, сонылығы, көркемдік шешімі; композицияның таңдалған стиліне және  

имиджіне сәйкестігі; әсемдігі; сапасы; жаңашылдығы. 

http://www.shabyt-concours.kz/


 

Байқау шарты: 

 

Байқауға қатысушы ұсынылған номинациялардың біреуіне ғана қатыса алады. 

Материалдар электронды түрде, Word мәтіндік редакторында басылуы тиіс, 

фотосуреттер А4 форматынан кем емес үлгіде не болса презентация жіберілуі тиіс. 

Ғаламтор желісінен алынған фотосуреттерді  пайдалануға жол берілмейді. 

 

Қатысу ережелері: 

 

 Байқауға қатысу үшін 2000 (екі мың) теңге төлемақы төлеуі қажет. 

Төлемақы барлық банк немесе Қазпошта бөлімшелерінде келесі реквизиттер 

арқылы жүргізіледі: 

!!! Назар аударыңыз! Біздің банктік деректемелер өзгерген! 
 

Алушы: «Шабыт» білім беру-әдістемелік орталығы (резидент).  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

ИИН/БИН 690110402002  

ИИК KZ796018771000032721  (KZT)  

БИК HSBKKZKX 

КНП 859 

Кбе 19 

Төлемақы аталуы: «Наурыз-мейрамы» байқауы.  

Байқауға қатысушының (жіберуші) аты-жөнін, тегін міндетті түрде көрсету 

керек. 

 

Анықтама телефондар: 8 707 371 12 16; 8 777 280 73 70 

 

Байқауға  қатысу үшін мына құжаттарды pedagogi-baikau@mail.ru электронды 

поштаға жіберу қажет: 

1) 1-қосымшаға сәйкес өтінімді; 

2) сканерден өткізілген төлемақы құжатын (түбіртек немесе төлем 

тапсырмасы фото не болса сканерден өткізілген төлемақы құжатын (түбіртек) 

электронды түрде; 

3) байқауға қатысатын жұмысты электронды түрде. 

Байқау жұмысы өтінімі формасын толтыру кезінде мұқият болыңыз. Сіз енгізген 

мәліметтер ынталандыру құжаттарын рәсімдеу кезінде қолданылады. 

 

Қатысушыларды ынталандыру: 

 

Жеңімпаздар Гран-при, І, ІІ, ІІІ дәрежелі Дипломдармен марапатталады, орынға 

ілікпеген қатысушыларға Сертификаттар беріледі. Дипломдар мен Сертификаттар 

электрондық түрде, қатысушының өтінімінде көрсетілген электрондық адресіне 

жіберілетін болады. 

 

Жеңімпаздардың Дипломдары, байқауға қатысушылар Сертификаттары 

электронды нұсқалары 2019 жылдың 1 сәурде жіберілетін болады. 



 

   1-қосымша  

Байқауға  қатысуға өтінім 

 
Қатысушы

ның толық 

аты-жөні  

Педагог

ікалық 

өтілі  

Облыс, қала, 

ауыл, Білім 

беру 

ұйымының 

толық аталуы, 

қызметі 

Байқаудың 

аты, 

номинациясы 

Қай тілде құжатты 

алғығыз келеді 

(казақ не болса 

орыс тілінде) 

Қатысушының байланыс 

мәліметтері (ұялы  телефоны,  

жұмыс және жеке эл.поштасы, 

сол жерге сізге диплом/ 

сертификат жіберіледі) 

1 2 3 4 5 6 

      

 


