
Қазақстан Республикасының қолданыстағы Отбасы Тұжырымдамасы мен гендерлік 

саясат шеңберінде мектеп және қосымша білім беру ұйымдарының оқушыларына 

арналған «Отбасы - бақыт мекені» облыстық қашықтықтан өткізілетін сәндік-

қолданбалы  конкурстың ережесі 
 

КОНКУРСТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ : 

 

- Балаларды отбасылық құндылықтар мен дәстүрлерге баулу 

             - Балалардың сәндік-қолданбалы шығармашылығын көпшілікке таныту   

- Шығармашылық идеяларды насихаттау 

 

Ұйымдастырушылар:Павлодарқ.«М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК 

Қазылар алқасы: Сәндік-қолданбалы және бейнелеу өнерінің оқытушылары  

Номинация: «Сәндік - қолданбалы өнер»  

техникалар:  

- тоқыма мата бұйымдарын даярлау: гобелен, кесте, батик, киіз басу, құрақ құрау, тоқу 

-батик – матаны әшекейлеу  

-аппликация, квиллинг, папье - маше. 

-шытыра моншақпен жұмыс 

-витраж; 

-теріні көркемдеп өңдеу  

-сабанды, табиғи материалды  көркемдеп өңдеу 

-ағаш және сүйекті көркемдеп өңдеу 

 

Конкурс қатысушылары: конкурстың жас санатына сәйкес барлық талап білдірушілер. 

 

Жас санаттары: 7 – 9жасар, 10 – 12 жасар, 13 – 16 жасар.  

 

Көрме– конкурсты өткізудің уақыты және орны; 
Көрме -конкурс 2021 жылдың 15 ақпанынан 26 ақпанға дейін өткізіледі. Павлодар қ.  

М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы 

Карантин кезінде  Көрме-конкурс қашықтықтан өткізіледі. 
Конкурсқа жұмыс жіберудің шарттары  
Өтінім, конкурстық жұмыстар (JPEK форматында сканирленген жұмыс немесе фото работ) және 

ұйымдастырушылық жарна (түбіртек) электронды мекенжайға: mirlen81@bk.ru тел., 

+77478088983 жібеірледі. Барлығы бір папкада болуы тиіс (бір-бірден жіберудің қажеті жоқ, 

жоғалып қалуы мүмкін). Өтінім міндетті түрде толтырылады. Автордың күнәсі бойынша тегін 

жазуда жібірілген қате үшін ұйымдастырушы комитет жауапкершілікке тартылмайды. 

 

Конкурсқа қатысу үшін 500 теңге мөлшеріндегі ұйымдастырушылық жарнаны мына   

реквизит бойынша жібіру қажет: 

 Павлодар қ.,  Мәшһүр Жүсіп к-сі, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

 «Сбербанк» Банк  ДБ АҚ 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

 

немесе КАСПИ  ГОЛД қосымшасы арқылы 

 

 

 

mailto:mirlen81@bk.ru


Жұмыстар электронды нұсқада 15 - 26 ақпан аралығында қабылданады. 

Қорытындылау:  2021 жылдың 1 - 5 наурызы 
 

Жұмысқа қойылатын талаптар:  
Бағалау өлшемдері: 

-Орындаудың көркем деңгейі; 

-Автор ойының идеялық мазмұндылығы; 

- Автор ойының тұтастығы  мен  іске асырылуы; 

-Көркем шеберлік: түр-түстік және композициялық шешім, автор ойының өзгешлігі, материалды 

меңгеруі (оның ерекшеліктері мен қасиеттерін анықтау), орындау  техникасын меңгеруі, көркем 

әшекейлеу және жұмысты көрсетуі; 

-шығармашылық деңгейдің автордың жасына сәйкестігі. 

Ескерту: Конкурстық жұмыстар плагиат немесе басқа автордың көшірмесі, басқа автор 

жұмысының бөлшегі болмауы тиіс. Көшірмелер, төмен деңгейде орындалған болмаса 

конкурс тақырыбына сай келмейтін жұмыстар – қабылданбайды. 

Барлық номинациялар бойынша жұмыстар  сканирланған немесе түпнұсқаны 

суретке түсіру арқылы электронды көшірме (графикалық файл) түрінде 

қабылданады. 
 

Конкурстық жұмыстар келесідей өлшемдер бойынша бағаланады:  

 

 Жұмысты орындаудың сапасы мен көркемдік деңгейі; 

 ерекшелігі; 

 стильдік, көркем және бейнелік шешімнің бірлігі. 

 Мазмұнның конкурстық жұмысқа сәйкестігі   

 

 

 
 

Павлодар облысы мектеп оқушыларының облыстық  

«Өнегелі отбасы» конкурсына қатысуға өтінімі 

 

Конкурстың тақырыбы  

Жұмыстың атауы  

Орындау техникасы   

Авторадың тегі, аты (толығымен)  

Жасы    

Жетекшінің Т.А.Ә. (толығымен) телефоны  

Білім беру мекемесінің атауы/ облыс, аудан, ауыл  

E-mail  Жетекшінің электронды  поштасы.  
 
 

 

Конкурс қатысушыларын марапаттау: Көрме – конкурстың жеңімпаздары дипломмен 

марапатталады. Көрме – конкурстың жеңімпаздарын дайындаған педагогтерге алғыс хат 

табысталады. 

 

 

 




