
Мектеп, колледж және қосымша білім беру ұйымдарының оқушыларына арналған  

«Наурызмейрамы»   шаштараз өнерінің облыстық қашықтық конкурсын өткізу 

ережесі   

 
КОНКУРСТЫҢ  МАҚСАТЫ  МЕН  МІНДЕТТЕРІ: 

 

 Ұлттық салт және дәстүрлерді дамыту және сақтау; 

 Шығармашылық және  педагогикалық тәжірибемен алмасу. 

 

Ұйымдастырушы: Павлодар қ. «М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы»  
 

Номинация; 

- ұлттық әшекейлерді (шашбау, лента, өрнектер және т.б) пайдаланып шаш өру 

және шаш үлгілері  

- қол мен бетке аквагрим (ою-өрнект, сюжеттік бейнелеу) 
 

Конкурс қатысушылары: 7 - 18 жас аралығындағы барлық тілек білдірушілер.  

 

Конкурсты өткізудің уақыты мен орны; 
Конкурс 2021 жылдың 17 - 31 наурыз аралығында Павлодар қ.,М.М.Катаев атындағы 

Оқушылар сарайында өткізіледі. 

Карантин кезінде конкурс қашықтан өткізіледі.  
Конкурсқа жұмыс жіберудің талаптары 

Өтінім, конкурстық жұмыстар (JPEK форматында сканирланған жұмыстар немесе жұмыстың  

фотосы) және ұйымдастырушылық жарна (түбіртек) мына мекенжайға жіберіледі: 

mirlen81@bk.ru тел., 87714762917. Барлығы бір папкада болуы тиіс (бір-бірлеп 

жібермеңіздер, жоғалып кетуі мүмкін). Өтінімді міндетті түрде толтыру қажет. Тегін жазуда 

автордың тарапынан жіберілген қате үшін ұйымдастырушы комитет жауапкершілікке 

тартылмайды. 

 

Конкурсқа қатысу үшін 500 теңге мөлшерінде ұйымдастырушылық жарнаны мына  

реквизит бойынша жіберу қажет: 

 Павлодар қ.,  МәшҺүр Жүсіп к-сі, 27 

БИН 990240004211 

ИИК KZ18914072203KZ009LH 

Банк  ДБ АО «Сбербанк»  

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

немесе  КАСПИ  ГОЛД қосымшасы арқылы.  

 

Жұмыстар электронды түрде 2021 жылғы  17 -31 наурыз аралығында қабылданады. 

Қорытындылау:  2021 жылдың  1 - 8 сәуір аралығы 
 

Жұмысқа қойылатын талаптар:  

Жұмыстар  сканирлау немесе түпнұсқаны суретке түсіру жолымен орындалған  

электронды көшірме (графикалық файл)түрінде қабылданады. 
 

Конкурстық жұмыстар келесідей өлшемдер бойынша бағаланады:  

 

 жұмыстың орындалу сапасы және көркемдік деңгейі; 

 ерекшелігі; 

 бұйымның стильдік, көркемдік және образдың шешімінің тұтастығы; 

mailto:mirlen81@bk.ru


 Конкурстық жұмыстың мазмұнға сәйкестігі. 

Павлодар облысының мектеп, колледж және қосымша білім беру ұйымдарының 

оқушыларына арналған  «Наурызмейрамы»   облыстық конкурсына қатысуға өтінім  

 

Жұмыстың атауы  

Орындау техникасы   

Автордың тегі, аты (толықтай)  

жасы   

Жетекшінің Т.А.Ә. (толықтай) телефоны.  

Білім беру ұйымының атауы/ облыс, аудан, ауыл  

E-mail  Жетекшінің электронды поштасы  
 
 

 

Конкурс қатысушыларын марапаттау: 

Көрме – конкурстың жеңімпаздары 1,2,3 дәрежелі дипломмен марапатталады. 

Жеңімпаздарды дайындаған педагогтерге алғыс хаттар табысталады. 

 


