
 

«Менің генеалогиялық шежірем» 

 облыстық қашықтықтанконкурсын өткізу 

Ережесі 

 

 

1.Жалпы ережелер 

«Менің генеалогиялықшежірем» облыстық қашықтық конкурсын М.М. 

Катаев атындағы облыстық Оқушылар сарайы өткізеді. 

Отбасындағы әрбір бала өзінің отбасылық ұрпағының жалғасы болып 

табылады. Балалық шақта отбасында адами қарым - қатынастың барлық 

құндылықтары, ата-бабаларының ерліктері мен іс-әрекеттері -батырлық, 

Отанға, өз халқына және жеріне деген сүйіспеншілік балаға үлгі болып 

табылады. Осылайша, өзінің асыл тұқымды ағашын зерделеу арқылы 

балалардың бойында қазақстандықтардың болашақ ұрпағын тәрбиелеудің 

негізіне айналатын өзінің кіші отанына деген сүйіспеншілікті сіңіру қажет. 

 

2. Конкурстыңмақсаты 

Өзотбасыныңөткеніне, бүгінінежәнеболашағынадегенсүйіспеншілік 

пен құрметсезімінтәрбиелеу; 

үздікұлттықжәнеотбасылықдәстүрлердісақтаужәнедамытуарқылыжастардыр

ухани-адамгершіліктәрбиелеу. 

 

3. Конкурстың міндеттері 

Бұл конкурс өзалдынакелесіміндеттердіқояды: 

• Отбасылықдәстүрлер мен құндылықтардытанымалету, 

ағаұрпақтықұрметтеугетәрбиелеу, 

отбасыныңоңимиджінжәнесалауаттыөмірсалтынқалыптастыру. 

• Отбасылыққұндылықтар мен 

отбасылықөмірсалтыннасихаттауарқылыжасадамдырухани-

адамгершіліктәрбиелеу. 

• Жастардыңбойындаотбасынқұруға, баланы дүниеге 

әкелугежәнеолардылайықтытәрбиелеугеоңуәждеменіқалыптасты

ру. 

• Үздікұлттықжәнеотбасылықдәстүрлердіанықтау, 

сақтаужәнетанымалету. 

• Оқушылардыңшығармашылықынтасынжәнеөзотбасыныңтарихы

нақызығушылығындамыту. 

• Отбасыныңбеделінарттыру. 

• Отбасылықтәрбиедәстүрлерінсақтайтын, 

балалардылайықтытәрбиелейтін, 

отбасымүшелерініңқызығушылықтары мен 

дарындарындамытатынотбасылардыанықтаужәнеқұрметтеу. 

• Облыстыңқоғамдықұйымдарыныңназарынқоғам мен 

мемлекеттіңтұрақтылығыннығайтудағыотбасырөлініңмаңыздылы

ғынааудару. 



 

 

 

 

 

4. Қатысушылар 

 

Конкурсқа жалпы білім беретін мектептердің 1-11 сынып оқушылары, 

қосымша білім беру ұйымдарының балалар шығармашылық бірлестіктерінің 

тәрбиеленушілері қатыса алады. 

Конкурс қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі.Конкурс екі жас санатында 

өтеді: кіші жас санаты: 8-12 жас; жоғары жас санаты: 13-17 жас. 

 

5. Конкурсқа қойылатын талаптар 

Генеалогиялық шежірені бейнероликте (мүмкіндігінше фото, схемалар және 

өзге де құжаттар мен заттарды көрсете отырып, өзінің генеалогиялық 

шежіресі туралы әңгіме) ұсыну қажет. Бейнероликтің ұзақтығы 3 минуттан 

аспауы тиіс. 

Конкурсқа қатысуға өтінім( 1-қосымшаға сәйкес), бейнеролик (конкурстық 

жұмыс) және 500 теңге мөлшеріндегі конкурсқа қатысу үшін ақы төлегені 

туралы түбіртекті электрондық мекенжайға жіберу қажет: 

metodotdelDSH@mail.ru 

 

6. Конкурсты өткізу мерзімдері 

Бірінші кезең-конкурстық жұмыстарды қабылдау: 2021 жылғы 8-28 ақпан 

аралығында. 

Екінші кезең-конкурстың қазылар алқасының жұмысы: 2021 жылдың 1-3 

наурыз аралығында. 

Конкурс жеңімпаздарын марапаттау-2021 жылғы 5 наурыз. 

 

7. Шығармашылық жұмыстарды бағалау өлшемдері 

Барлық жұмыстарды қазылар алқасы келесі өлшемдер бойынша бағалайды: 

- тақырыпты ашу, 

- өзектілігі, 

- креативтілігі, 

- сюжеттің сапасы мен қызығушылығы. 

 

8. Конкурсқа қатысушыларды марапаттау тәртібі 

Жеңімпаздар I, II, III дәрежелі дипломдармен, жетекшілері - алғыс хаттармен 

марапатталады. 

Жеңімпаздардың электрондық дипломдары мен алғыс хаттары 

Оқушылар сарайының сайтында орналастырылады:http://www.dshk.kz/ 

 

Конкурсқа қатысу үшін 500 (бес жүз) теңге жарна енгізу қажет. 

Төлем мынадай деректемелер бойынша жүргізіледі: 

mailto:metodotdelDSH@mail.ru
http://www.dshk.kz/


Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы білім басқармасының 

«М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы» коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорны 

Павлодар қаласы, М.Жүсіп көшесі, 27 

БСН 990240004211 

ЖСК KZ18914072203KZ009LH 

«Сбербанк» АҚ ЕБ Банкі 

БИК САБРКЗКА 

Кбе 16 
 

 

Каспий банкі арқылы төлеу: 

Төлемдер-Білім беру-Курстар және қосымша білім – Ұйымды таңдаңыз-

Оқушылар сарайы - Қатысушының аты-жөні-сомасы-төлеу. 

( міндетті түрде КОНКУРС деп көрсету керек) 

 

Байланыс телефоны: 8 (705)258-03-14 

Конкурс үйлестірушісі: М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

әдіскері Бахыт Сагантаевна. 

 

 

№ 1 қосымша 

 

«Менің генеалогиялық шежірем» 

облыстық қашықтықтанконкурсына 

қатысуға өтінім 

 

 

Қатысушының 

Т.А.Ә. 

Жас санаты  Жетекшінің 

Т.А.Ә. 

Мектебі Қала/аудан Байланыс 

телефоны 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая группа российских школьников прибыла в регион в рамках  

 

В 2018 году в конкурсе рисунков победила Але 

 



 

 


