
 "Үздік эковолонтер отряды"  

облыстық қашықтықтан байқауының ережесі 

 

Жалпы ережесі 

 

        Бұл ереже "Үздік эковолонтер отряды" облыстық қашықтықтан 

байқауының ұйымдастыру және өткізу тәртібін белгілейді. 

 

       Мақсаты: Экологиялық мәдениет деңгейін арттыру, мұқтаж адамдарға 

көмек көрсету арқылы оқушылардың әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру. 

Эко волонтерлық отрядтың жылдық жұмысын байқауы.  

 

       Міндеттері: 

- өскелең ұрпақтың әлеуметтік бағдарланған қызметке қатысуына 

уәждемесін арттыру; 

- қоршаған ортаны сақтау проблемаларының неғұрлым табысты 

үлгілеріне қоғам назарын аудару, табысты экологиялық волонтерлік 

практика мен тәжірибені танымал ету; 

- эковолонтер отрядтарында әрекет ететіндер туралы ақпаратты 

жүйелеу. 

 

Конкурсты өткізу мерзімдері: 3 қазанан 28 наурызға дейін. 

 

         2. Жобаға қатысушылар 
         2.1. Жобаға мектеп оқушылары қатыса алады:  

         Павлодар облысы білім беру ұйымдарының оқушылары мен 

тәрбиеленушілері (мектептер, интернат-үйлер, ТжМБ және қосымша білім 

беру ұйымдары) 5-11 сыныптар аралығындағы. 

        2.2. Қатысу ұжымдық болуы керек (1 мектептен 1 конкурстық жұмыс). 

        2.3. Байқау қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі. 

 

3. Жобаны ұйымдастыру комитеті 
     Ұйымдастыру комитеті облыстық жобаны ұйымдық-әдістемелік 

қамтамасыз ету үшін құрылады. 

      Жобаны ұйымдастыру комитеті:  

 Қазылар алқасының құрамын, сарапшылар тобын анықтайды;  

 БАҚ-та Жобаның орындалуы мен нәтижелері туралы ақпаратты 

жариялайды; 

 Өткізудің мерзімін және шарттарын анықтайды. 

 

 

 

 

 

 



Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар 
 

3-14 қазан - конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау. 

Өтінім нысаны 

№ Аудан, қала Мектеп Номинация Жауапты маманның аты-жөні, 

тегі, телефон нөмірі 

 

     
     

 

Өтінім 14 қазан күні дейін biogreen117@mail.ru электрондық мекенжайына 
қабылданады. 

Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі: 

- "Туған өлкенің табиғатын сақтау" (ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы 

волонтерлік жасақтардың жобалары: аумақтарды тазарту жөніндегі экологиялық 

акциялар, инфрақұрылым объектілерін абаттандыру, флора мен фаунаны 

сақтауға қатысу, экотуризмді дамыту, экскурсиялық бағдарламалар мен кәдесый 

өнімдерін әзірлеу, эко-жолдарды ұйымдастыру);  

 - "Өзендер мен көлдерге эковолонтерлер" (су объектілері — өзендер, 

көлдер жағалауларын тазарту, бұлақтарды қалпына келтіру, су 

биоалуантүрлілігін сақтау бойынша волонтерлік отрядтардың жобалары); 

- "Орман/саябақ/сквер/бақша волонтерлері" (орман мен орман екпелерін 

сақтау және қалпына келтіру, ормандарды қоқыстан тазарту, өрттің алдын 

алу бойынша волонтерлік жасақтардың жобалары); 

—"Қала эковолонтерлері" (аулалар мен көшелерді ұйымдастыру және 

көгалдандыру бойынша волонтерлік жасақтардың жобалары, 

қалалық/кенттік аумақтарды абаттандыру, батареяларды, пластикалық 

қақпақтарды, макулатураларды жинау бойынша экологиялық акциялар 

өткізу, кәдеге жаратылатын қалдықтардың көлемін азайту мақсатында 

құрылыс материалдары мен құралдарын тегін алмасу бойынша акциялар, 

басқа да жобалар); 

-"Қоқысқа-жоқ!"(аумақты қоқыстан тазарту, рұқсат етілмеген қоқыс 

тастайтын жерлерді анықтау); 

- "Эко көзқарас" (интернет-ресурстарды құру, материалдарды дайындау 

және экологиялық тақырыптағы газеттер, басқа да электрондық және баспа 

материалдарын басып шығару, экологиялық волонтерлік қызмет туралы 

материалдарды Интернет желісінде тарату, экологиялық білім беру және 

ағарту жөніндегі жобалар, көрмелерді ұйымдастыру және өткізу, басқа да 

жобалар).  

     

        2022 ж. 16 желтоқсанда жүргізілген жұмыс туралы ақпаратты (эко 

волонтерлік отрядының жиналысының фотосуреті, іс-шаралар жоспары, 

қазаннан желтоқсанға дейін орындалған іс-шаралардың фотосуреттері) 
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biogreen117@mail.ru электрондық мекенжайына жіберу қажет. Барлық 

фотосуреттер Microsoft Word форматындағы электрондық құжатқа енгізілуі 

керек. Құжаттың атауында мектеп атауын жазып, бірінші бетте эко отряд 

қатысушылар санын және мұғалімнің байланыс телефон нөмірін жазу керек. 

Электрондық поштаға есепті жіберген кезде хаттың атауына "мектеп атауы 

____ эко отряд конкурсы" деп жазуды сұраймыз. 

        Конкурстық жұмыс мәтіндік түсіндірмесі бар фотосуреттің презентация 

Power point түрінде ресімделеді. Конкурстық жұмыстарды 2023 жылғы 6 

наурыздан кешіктірмей biogreen117@mail.ru электрондық мекенжайына 

жіберу қажет.  

        2023 жылғы 6 наурыздан бастап 15 наурызға дейін байқау қазылар 

алқасының отырысы өтеді. 

        28 наурызда М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайында үздік 

экоотрядтардың кездесуі, экоотряд қызметінің презентациясы және 

жеңімпаздарды марапаттау өтеді. 

        Ұйымдастырушы алынған жұмыстарды коммерциялық емес пайдалану 

құқығын өзіне қалдырады. 

         Қатысушы Конкурсты өткізу қағидаларын бұзған жағдайда, 

Ұйымдастырушы одан конкурсқа қатысудан бас тарта алады. 

         Конкурс нәтижелері М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

сайтында http://www.dshk.kz/ жарияланады.  

         Өткізу мерзімдері аяқталғаннан кейін жіберілетін жұмыстар конкурсқа 

қатысуға рұқсат берілмейді. 

 

 

 

 

Положение  

о проведении областного конкурса  

«Лучший эковолонтерский отряд» 
 

Общие положения 

 

      Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

областного конкурса «Лучший эковолонтерский отряд». 

 
      Цель: Смотр работы эковолонтерского отряда за учебный год. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание учащимися своей 

социальной значимости посредством помощи нуждающимся. 

 

        Задачи Конкурса:  

- повышение мотивации подрастающего поколения к участию в 

социально ориентированной деятельности; 

— привлечение внимания общественности к наиболее успешным 
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примерам молодежных инициатив, а также проблемам сохранения 

окружающей среды, популяризация успешных экологических 

волонтерских практик и опыта; 
— систематизация информации о действующих эковолонтерских 

отрядах. 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся и воспитанники 

образовательных учреждений (школ, домов-интернатов, ТиПО и 

организаций дополнительного образования) Павлодарской области 5-11 

классов. 

 

2.2. Участие коллективное (1 конкурсная работа от школы).  

2.3. Конкурс проводится на казахском и русском языках. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

1.1. Для организационно – методического обеспечения 

проведения областного Конкурса создается оргкомитет. 

1.2. Оргкомитет Конкурса:  

 определяет состав жюри, экспертных групп;  

 размещает информацию о проведении и итогах проекта в СМИ (на 

сайте Дворца школьников им.М.М.Катаева);  

 определяет условия и сроки проведения. 

 

 

2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 
 

        Прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучший 

эковолонтерский отряд» проходит с 3 по 14 октября 2022 года.  

 

        Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

- «Сохранение природы родного края» (проекты волонтерских отрядов 

на особо охраняемых природных территориях: экологические акции по 

очистке территорий, благоустройство объектов инфраструктуры, 

участие в сохранении флоры и фауны, развитие экотуризма, разработка 

экскурсионных программ и сувенирной продукции, организация 

экотроп); 

 

— «Эковолонтеры — рекам и озерам» (проекты волонтерских 

отрядов по очистке берегов водных объектов — рек, озер, 
восстановление родников, сохранение водного биоразнообразия); 

 

     – «Волонтеры леса/парка/сквера/сада» (проекты волонтерских 



отрядов по сохранению и восстановлению лесов и лесных насаждений, 

очистка лесов от мусора, профилактика возгораний); 

 

— «Эковолонтеры города» (проекты волонтерских отрядов по 

организации и озеленении дворов и улиц,благоустройство 

городских/поселковых территорий, проведение экологических акций по 

сбору батареек, пластиковых крышек, макулатуры, акции по 

бесплатному обмену строительными материалами и инструментами в 

целях снижения объема утилизируемых отходов, другие проекты); 

 

-«Mycopy — нет!» (проекты волонтерских отрядов по очистке 

территорий от мусора, выявление несанкционированных свалок); 

 

-«Эковзгляд» (создание интернет-ресурсов, подготовка материалов и 

издание газет, других электронных и печатных материалов 

экологической тематики, распространение в сети Интернет и СМИ 

материалов об экологической волонтерской деятельности, проекты по 

экологическому образованию и просвещению, организация и 

проведение выставок, другие проекты). 

       

      16 декабря 2022 года необходимо отправить информацию в формате 

Microsoft Word о проведенной работе с октября по декабрь 2022 года 

(фотография собрания эко волонтерского отряда, план мероприятий, 

фотографии выполненных мероприятий с октября по декабрь), в заглавии 

подписать название школы, количество участников и контактный номер 

телефона педагога. Информацию отправить на электронный адрес 

biogreen117@mail.ru ,подписать письмо «Эко отряд ____ название школы». 

 

        До 6 марта 2023 года необходимо отправить конкурсные работы в 

формате PowerPoint презентации на электронный адрес biogreen117@mail.ru.  
С 6 по 15 марта 2023 года состоится заседание жюри конкурса.  

28 марта 2023 года - презентация деятельности лучших эко отрядов и 

награждение победителей во Дворце школьников им. М.М. Катаева. 

       Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование 

полученных работ. 

        В случае не соответствия конкурсной работы требованиям по 

оформлению, срокам сдачи работы организатор может отказать в участии в 

Конкурсе. 

        Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Дворца школьников 

им. М.М. Катаева http://www.dshk.kz/ 

         Работы, присылаемые после окончания сроков проведения, к участию в 

конкурсе не допускаются. 
 

Форма заявки 

Заявка 
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 на участие в областном дистанционном конкурсе 

 «Лучший эковолонтерский отряд» 

 

№ Район, город Школа Номинация ФИО и номер телефона 

ответственного за участие 

школы в конкурсе 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем удачи! 
 

 

 


