
«Біз Наурызды қарсы аламыз» 

облыстық қашықтықтан сурет конкурсын өткізу туралы 

ереже 

 

1. Байқауды ұйымдастырушылар 

«Біз Наурызды қарсы аламыз» байқауының ұйымдастырушысы –             

«М. Катаев атындағы оқушылар сарайы» КМҚК болып табылады. 

 

2. Конкурсқа қатысушылар 

Байқауға 4 жастан 7 жасқа дейінгі мектеп жасына дейінгі балалар мен 

оқушылар қатыса алады. Мұғалімдер мен ата-аналар бірлескен жұмыстарда 

көмекші бола алады. 

Жұмыстарды жас топтары бойынша тәуелсіз қазылар алқасы 

бағалайды: 

4 - 5 жас, 6 - 7 жас. 

Байқаудың жеңімпаздары мен жүлдегерлері қорытынды құжат ретінде 

диплом алады. Қатысушылар – «Қатысқаны үшін» деген атаулы мақтау 

грамотасын, педагогтар-алғыс хат алады. 

3. Байқаудың мақсаты мен міндеттері 

Байқаудың мақсаты: көркем шығармашылық саласындағы дарынды 

балаларды анықтау 

Байқаудың мәні: «Біз Наурызды қарсы аламыз» тақырыбына арналған 

жұмыстар  

Байқаудың міндеттері: 

* отансүйгіштікке, азаматтық жауапкершілікке және өз Отанына деген 

сүйіспеншілікке тәрбиелеу; 

* өскелең ұрпақтың Қазақстанның тарихы мен мәдениетіне қызығушылығын 

ынталандыру; 

* балалардың эстетикалық тәрбиесі мен балалардың көркем 

шығармашылығын дамыту; 

* балалардың шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасау; 

* жас таланттар шығармашылығында стиль мен үйлесімділік сезімін 

қалыптастыру. 

4. Конкурсты өткізу мерзімдері 

Конкурстық жұмыстарды қабылдау 2021 жылғы 22 ақпаннан 16 наурызға 

дейін жүзеге асырылады. 

2021 жылғы 17-20 наурыз аралығында конкурс қорытындысы шығарылады. 

Қорытынды құжаттарды тарату-2021 жылғы 24-27 наурыз аралығында 

5. Конкурсқа қатысу шарттары 

Конкурсқа қағазда (картонда) А3, А4 форматында орындалған жұмыстар 

қабылданады. Суреттер кез-келген техникада жасалуы мүмкін (тушь, май, 

гуашь, акварель, пастель, түрлі-түсті қарындаштар, киізден жасалған қалам, 

қарындаш, аралас техника және т.б.). Қатысушылардың барлық 

жұмыстарына қол қойылуы тиіс. 



Әрбір конкурстық жұмысқа өтінімді және төлем туралы растауды қоса беру 

қажет. Егер басшы конкурсқа бірнеше қатысушыны дайындаған болса, онда 

бір өтінімде конкурсқа барлық қатысушыларды көрсету қажет. 

Байқау жұмыстарын электронды поштаға жіберу керек: 

tima1230517@mail.ru 

Байланыс тел. 8-777-624-61-58 Ирина Петровна 

Құрметті қатысушылар, ата-аналар мен педагогтар! Байқауға қатысу 

ақылы екеніне назар аударыңыз. Ұйымдастырылған жарна сомасы 500 (бес 

жүз) теңгені құрайды. 

Өтінім 

 

Білім беру ұйымының (мекемесінің) 

толық атауы) 

 

Басшының тегі, аты, әкесінің аты 

(деректері дипломға сәйкес келетін 

педагог) 

 

Қатысушының аты-жөні  

Жұмыстың атауы  

Педагогтың электрондық мекенжайы  

Педагог  телефоны  

КОНКУРСҚА ҚАТЫСУ ҮШІН ТӨЛЕМДІ КЕЛЕСІ ТӘСІЛДЕРМЕН 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРА АЛАСЫЗ 

 

БАНКТІҢ МОБИЛЬДІ 

ҚОСЫМШАСЫ АРҚЫЛЫ 

 

 

 

КЕЗ КЕЛГЕН KASPI ТЕРМИНАЛЫНДА 

немесе KASPI қосымшасында 

Түбіртекке өз аты-жөніңізді жазыңыз. 

және сауалнама-өтініммен бірге 

жіберіңіз 

e-mail:  

tima1230517@mail.ru 

 

 

 «Сбербанк» ЕБ АҚ банкі 

Павлодар қаласы, 1 Май көшесі, 27 

мекенжайы бойынша Павлодар облысы 

әкімдігі Павлодар облыстық білім беру 

басқармасының  «М. Катаев атындағы 

оқушылар сарайы» КМҚК 
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