
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру шеңберінде 

 «Менің кіші Отаным»облыстық қашықтықтан  конкурсын өткізу  

Ережесі 

 

 

1. Жалпы ережелер 

«Менің кіші Отаным» облыстық конкурсы «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 

іске асыру және Баянауылдың құрылуына 195 жыл толу аясында  өткізіледі. 

Конкурсты ұйымдастыру және өткізу жалпыға қолжетімділік принципіне 

құрылады. 

 

1.2 Конкурстың мақсаты: 

- өз өңірінің тарихын білу арқылы белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру, 

тарихи және өлкетану біліміне баулу. 

-  

1.3 Конкурстың міндеттері: 

- өлкетануға қызығушылық танытқан оқушыларды анықтау және қолдау; 

 

- туған өлкенің тарихын зерттеуге танымдық қызығушылықты ынталандыру; 

 

- оқушылардың шығармашылық әлеуеті мен әлеуметтік белсенділігін дамыту; 

 

- жалпы тарих, өз жеріне, ауылына, қалаға, ауданға деген сүйіспеншілік 

негізінде жалпы қазақстандық бірегейлік пен бірлікті қалыптастыру; 

 

- патриоттық, ұлттық өзін-өзі сәйкестендіру және өзінің кіші Отаны үшін 

мақтаныш сезімін тәрбиелеу. 

 

1.4 Конкурстың ұйымдастырушысы: 

- «М. М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы» КМҚК. 

-  

1.5 Конкурс қатысушылары 

Конкурс қатысушылары 15-17 жастағы жасөспірімдер (Павлодар 

облысының жалпы білім беру мекемелерінің 8-11 сынып оқушылары). Команда 

5 адамнан құралады. 

 

1.6 Конкурстың қазылар алқасы 

         Қазылар алқасының құрамына кіретіндер: Павлодар облысы Білім беру 

басқармасының мамандары, Г.Н.Потанин атындағы  облыстық тарихи-өлкетану 

музейінің мамандары, М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы басшысының 

бейінді оқыту бойынша орынбасары. 

 

 

 

2. «Менің кіші Отаным» облыстық конкурсын өткізу тәртібі 



 

2.1 Конкурс екі кезеңде өткізіледі: 

2021 жылғы 1-30 сәуір аралығында-бірінші (іріктеу) кезең қалалар мен 

аудандарда өтеді; 

2021 жылғы 13 мамыр - екінші (облыстық) кезең –«Ұлы даланың ұлы 

есімдері» атты зияткерлік сайыс. 

Конкурсты өткізу нысандары: әлеуметтік жобалар. 

Конкурстың аудандық/қалалық іріктеу кезеңінің жеңімпаздары облыстық 

кезеңге қатысады. 

2.2. Конкурстың облыстық кезеңінің бағдарламасы: 

2.2.1. «Баянауыл – барлық қазақстандықтар үшін қасиетті жер» / Н. 

Назарбаев / жоба презентациясын бағыттардың біріне жасау : 

- Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (жергілікті жердің флорасы 

мен фаунасы) 

- «Баянауылдың тарихи және археологиялық орындары» (Баянауылдың 

көрікті жерлері) 

- «Баянауыл-таланттардың бесігі» (Баянауылдан шыққан атақты 

адамдардың бірі туралы) 

 

Жоба 2021 жылдың 5 мамырына дейін metodotdelDSH@mail.ru 

электрондық поштасына жіберіледі. 

 Жоба конкурсының критерийлері: 

- жобаның қажеттілігі; 

- жобаны одан әрі дамыту мүмкіндігі; 

- серіктестік ресурстардың болуы; 

 

2.2.2.Визит карточкасының онлайн конкурсы – «Баянауылға Арнау» үгіт 

бригадаларының өзін-өзі таныстыру - команда қызметінің бағыты туралы 

қысқаша ақпарат. (облыстық кезеңде)  

 

2.2.3. Баянауылдың атақты адамдары мен өлкенің тарихын білуге 

арналған «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты зияткерлік сайыс (облыстық 

кезеңде)  

Конкурс критерийлері: 

- тақырыпты таңдаудың негізділігі, оның өзектілігі мен маңыздылығы; 

- мақсаттар мен міндеттер тұжырымдарының анықтығы; 

- тақырыпты ашу дәрежесі. 

- уақыт регламентінің сақталуы (10 минут). 

            

 

 

 

 

3.Конкурстық жұмысқа қойылатын талаптар 

3.1 Конкурсқа жұмыс қазақ және орыс тілінде беріледі. 

mailto:metodotdelDSH@mail.ru


3.2 Ұлттық, әлеуметтік, діни ауауыздықты насихаттайтын және әдептілік 

нормаларына қайшы келетін жұмыстар конкурсқа қабылданбайды. 

3.3 Конкурстық жұмыс бұрын жарияланбаған және басқа конкурстарға 

қатыспаған болуы тиіс. 

3.4 Конкурстық жұмысқа Ғаламтор желісінен алынған бейнероликтер мен 

тұсаукесерді қолданбауды ұсынамыз. 

    3.5 Конкурстық жұмыс қайтарылмайды және рецензияланбайды. Конкурсқа 

қатысу шарттары бұзылған жағдайда ұйымдастырушылар жұмысты бағаламау 

құқығына ие болады. 

 

4.Жоба қатысушыларын марапаттау тәртібі 

 

4.1 Конкурс қорытындысы бойынша қазылар алқасы жеңімпаздарды 

анықтайды. 

4.2    1,2,3 орынға ие болған конкурс қатысушылары дипломмен 

марапатталады. Орын алмаған қатысушыларға сертификат тапсырылады. 

4.3 Жеңімпаздардың аттары М. М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

ресми сайтында жарияланады. 

 

5.Қатысу тәртібі 

5.1 «Менің кіші Отаным» конкурсының облыстық кезеңіне қатысуға өтініш 

және конкурстың іріктеу аудандық/қалалық кезеңін ұйымдастыру және өткізу 

бойынша есеп беру (1 қосымша) 2021 жылдың 5 мамырына дейін келесі 

электрондық мекенжайға:metodotdelDSH@mail.ru жіберіледі. 

 

6.Жобаны үйлестірушісі: 

 

Оспанкулова Асима Советқызы, М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайының 

әдіскері. 

Байланыс телефоны: 651296, 87768145002 сағ. 9.00- 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қосымша № 1 

 

 

 «Менің кіші Отаным» аудандық/қалалық  

конкурсты өткізудің қорытындысы 

 

№ 

қ/с 

Білім беру 

мекемесінің атауы 

Қатысушылардың 

жалпы саны 

Жеңімпаздар мен 

жүлдегерлердің 

жалпы саны  

1    

1    

2...    

Аудан/қала бойынша 

барлығы: 

  

 

 

 

 «Менің кіші Отаным» облыстық конкурсқа  

қатысушының өтініші 

 

Қала/аудан  

 

 

Ұйым 

 

 

Команданың аты 

 

 

Қатысушылар құрамы:Т.А.Ә., жасы 

 

 

Жетекшінің Т.А.Ә. 

 

 

Жетекшінің лауазымы және жұмыс орны 

 

 

Жетекшінің байланысы  

(жұмыс, ұялы тел., E-mail) 

 

Конкурстық жұмысты жазған күні 

 

 

 

 


