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«Лучшие по праву» 

құқықтық бағыттағы облыстық қашықтық-конкурсын өткізу туралы 

ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Жалпы ереже 

 

1. Осы ереже көшбасшылар, мектеп омбудсмендері арасында "Лучшие по праву" 

қашықтық конкурсын өткізу және қорытынды шығару тәртібін, мерзімін айқындайды. 

Білім беру мекемелерінің оқушылары арасында құқықтық сауаттылықты дамыту бойынша 

үздік бейне-роликк   онлайн – байқауы.  

1.2. Өткізу мерзімі:  конкурстың басталуы – 30 наурыз 2020 ж. Финал- 20 мамыр 2020 ж. 

1.3. Бұл байқау мектеп омбудмендерінің шығармашылық әлеуеті мен қабілетін іске 

асыратын мәдени-көпшілік іс-шара болып табылады. 

1.4. Байқаудың ұйымдастырушылары: М. М. Катаев атындағы оқушылар сарайы және 

"Жас Ұлан" ББЖҰ облыстық штабы. 

 

2. Мақсаты мен міндеттері 
2.1. Байқаудың мақсаты жоғары адамгершілік, жауапты, бастамашылық және әлеуметтік 

Құзыретті азамат пен патриотты дамыту. 

2.2. Оқушылардың өздерінің азаматтық құқықтары мен міндеттері туралы түсініктерін 

кеңейту; 

2.3. Құқықтық сауаттылықты дамытуға ықпал ететін онлайн-іс-шаралар өткізу. 

 

3. Конкурсқа қатысу шарттары 
 

3.1 Әлеуметтік желілерге «Бала құқығы декларациясын», «Бала құқығы туралы 

Конвенцияны» пайдалана отырып, конкурсқа қатысушы көрсетілген хэштегтермен қысқа 

бейнеролик (ұзақтығы 1 мин) орналастырылады. Құқықтық тәрбие беруде әртүрлі 

көзқарастың болуын, зерттеу дағдыларын пайдалануды көздейтін видео-роликтер желісі: 

бұқаралық ақпарат құралдарында мақалаларды талдау, сауалнама жүргізу, сауалнама 

жүргізу, сұхбат жүргізу т. б. 
3.2. Облыстық онлайн-байқауға қатысушылар shtab-pavlodar@mail.ru  электрондық 

поштаға  бейне-роликтерді жіберу қажет. Қатысушының аты-жөні мен жасын, оқу орнын 

көрсете отырып, сондай-ақ instagram бетінде #лучшиепоправу#онлайнконкурс 

#школьныйомбудсмен#правовоепространство# хэштегтерді белегілей қажет  

3.3. Міндетті шарт-көрсетілген хэштегілердің астында бейнероликтерді орналастыру 

және конкурс өткізу кезінде әлеуметтік желілердегі аккаунттар ашық болуы тиіс. 

3.4. Өткізу мерзімі. Бейнероликтер желіге 2020 жылдың 30 наурызы мен 20 мамыры 

аралығында орналастырылады. Онлайн-дауыс беру 30 наурыздан 20 мамырға дейінгі 

кезеңде өткізіледі. 
3.5. Қатысуға өтінім нысаны бойынша (1-қосымша) shtab-pavlodar@mail.ru электрондық 

поштаға беріледі. 

3.6. Жобаға қатысудың қосымша шарттары: конкурстық жұмыстардағы 

ақпараттың шынайылығы үшін қатысушының өзі жауапты болады. 
 

4. Байқаудың қазылар алқасы: 
4.1. Ең көп пікірлер мен лайкті  жинаған қатысушы жеңіске жетеді.. 

mailto:shtab-pavlodar@mail.ru


 

5. Бағалау критерийлері 

 

-  Ұсынылған бейне материалдар мен баяндамалардың сапасы, өзектілігі және 

түпнұсқалығы  

- Креативтілік.  

- Бейімділік.  

- Түпнұсқалық.  

- Кең ой-өрісі, дамыған құқықтық мәдениетке ие болу. 

 

6. Қорытындылау 
6.1. Қорытынды шығару және марапаттау 2020 жылғы 20 мамырда өтеді 

6.2. Қатысушы-жеңімпаз дипломымен марапатталады. 

6.3. Барлық қатысушылар қатысқаны үшінсертификат  алады. 

 
 

Орындаған: Оразбаева А. Ж.  

8(7182) 654561 

 

Қосымша  1  

Өтінім нысаны 

 

  

№ 
Қатысушының аты 

жөні  

қала/аудан мектеп  сынып 
Байланыс тел.  

эл.мекен 

жайы 

1 
 

   
 

 

  
 

Өтінімде қатысушының жетекшісі  электрондық мекен-жайын көрсету қажет, себебі 

қатысушылардың барлық сертификаттары сіздің электрондық пошталарыңызға 

жіберілетін болады. 

 

 


