
 «Наурызға қатысты дәстүрлер» 

облыстық қашықтықтан конкурсын өткізу 

ережесі  

1. Жалпы ережелер 

1.1. Қатысушылар 

«Наурызға қатысты дәстүрлер» бейнероликтер конкурсына қатысуға жалпы білім беретін 

мектептердің оқушылары, қосымша білім беру ұйымдарының балалар шығармашылық 

бірлестіктерінің 11 жастан 17 жасқа дейінгі тәрбиеленушілері жіберіледі. 

2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері 

2.1. Мақсаты: халық дәстүрлеріне құрметпен қарауға тәрбиелеу; тарих, халық 

шығармашылығы бойынша білім алу. 

2.2.Міндеттері: 

- қазақ халқының Наурыз мерекесінің мазмұны, оның шығу тегі мен ерекшеліктері туралы 

білім қалыптастыру. 

- оқушылардың ұлттық салт-дәстүрлерге деген қызығушылығын дамыту, Отанға деген 

сүйіспеншілікті ояту. 

- оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; азаматтық ұстанымын 

қалыптастыру. 

3. Конкурсты ұйымдастырушы 

3.1.Конкурстың ұйымдастырушысы-М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы. 

4. Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар 

4.1.«Наурыз мейрамына байланысты ұмыт болған дәстүрлер» Конкурсы келесі 

тақырыптар бойынша өткізіледі: 

1) Сәлемдесу күні (Көрісу күні)- бұл күні адамдар кездесіп, бір-бірін Наурыз 

мейрамының бірінші күнімен құттықтайды; 

2) Жайлау күні - «Армысың, қайырымды Күн-Ана» жаңа күнді қарсы алу; «Бұлақ көрсең, 

көзің аш» бұлақты не арықты тазалау; «Атаңнан мал қалғанша тал қалсын» бұлақ басына 

тал егу; 

3) Молшылық күні - үйдегі барлық ыдыстарды сүтпен,айранмен, сумен және астықпен 

толтырып, молшылық тілеу; «Саумалық» айту,оның мән-мағынасын түсіндіру. 

4) Шежіре күні - Аға ұрпақ  жас буынға ата-бабаларының, туыстарының, өміріндегі игі 

істері жайлы, есте қаларлық сәттері туралы әңгімелейді. Балалар  бұл күні отбасы, жеті ата 

(жеті ұрпақ), халық тарихын баяндайды. 

 5) Кешірім күні - «Самарқанның көк тасы жібіген күн»- осы сөздің мәнін түсіндіру,бұл 

күні әр адам қателігі болса,кешірім сұрауға және ол кешірім беруге тиіс. 

6) Жоралғы күні - ұл туған аналарға «ұлпершек» ал қыз туғандарға -гүл, бесік сыйға 

тарту; ұлдарға арналған «бәсіре» дәстүрі және қыз балаларға жасауын дайындау; «Селт 

еткізер»-«Ұйқы ашар» дәстүрі. 

 

4.2. Конкурсқа ұзақтығы 3 минуттан аспайтын бейнероликтер ұсынылады. 

4.3. Конкурстық жұмыста қатысушы ұмыт болғанан қандай да бір дәстүр туралы оның 

мәнін, маңыздылығын, сондай-ақ оның тарихын ашатын әңгімесін ұсынады немесе басқа 

қатысушыларды тарта отырып, осы дәстүрлердің бірін көрсетуі тиіс. 

4.4.Конкурсқа тек авторлық жұмыстар қатыса алады. 

4.5. Автордың шығармашылық жұмысы бұрын жарияланбауы және мұндай конкурстарға 

қатыспауы керек. Жұмыстың орындалу күнін көрсетіңіз. 

4.6. Адам құқықтарын бұзатын, жарнамалық сипаттағы, жалпыға бірдей қабылданған 

мораль нормаларын көрсететін не бұзуға шақыратын жұмыстар конкурсқа қатысуға 

қабылданбайды. 

4.7 бейнероликке қойылатын техникалық талаптар: 

- роликтің ұзақтығы: 3 минутқа дейін; 

- кадрдың арақатынасы: 16:9; 



- стандартты рұқсаттар: HD, Full HD; 

- формат: 720 р және одан жоғары; 

- кодек / контейнер: H264 / MP4 бейне түсірулер. 

5. Конкурсты өткізу ережелері 

5.1. Конкурс қазақ және орыс тілдерінде өткізіледі. 

5.2. Конкурс екі жас санатында өткізіледі: 

- кіші жас санаты: 11-14 жас; 

- жоғары жас санаты: 15-17 жас. 

5.2. Конкурсқа қатысушыдан бір ғана жұмыс қабылданады. 

5.3. Жақсы сападағы бейнероликтер, төлем туралы сканерленген түбіртек, сондай-ақ 

өтінімдер мына электрондық мекенжайға жіберілуі тиіс: metodotdelDSH@mail.ru. 

5.4. Жұмыстарға қол қойылуы тиіс: Конкурсқа қатысушының және басшының тегі,аты, 

әкесінің аты, сыныбы, жасы, мектебі, қаласы/ауданы, жұмыс атауы, байланыс телефоны. 

5.5. Қатысушы конкурсты өткізу қағидаларын бұзған жағдайда Ұйымдастырушы оған 

конкурсқа қатысудан бас тарта алады. 

6. Конкурсты өткізу мерзімдері 

6.1 Жұмыстар 2021 жылғы 1-31 наурыз аралығында қабылданады. 

6.2 Конкурстың қазылар алқасы 2021 жылдың 1-5 сәуір аралығында жұмыс істейді. 

7. Шығармашылық жұмыстарды бағалау көрсеткіштері 

- жұмыс мазмұнының конкурс тақырыбына сәйкестігі; 

- өзектілігі; 

- өзіндік ерекшелігі; 

- шығармашылық тәсіл. 

 8. Конкурсқа қатысушыларды марапаттау тәртібі 

8.1.Жеңімпаздар I, II, III дәрежелі дипломдармен, жеңімпаздардың жетекшілері алғыс 

хаттармен марапатталады. 

8.2. Жеңімпаздардың электрондық дипломдары мен алғыс хаттары Оқушылар сарайының 

ресми сайтында орналастырылады http://www.dshk.kz/ 

9. Конкурсқа қатысу үшін 500 (бес жүз) теңге жарна енгізу қажет. 

 

Төлем мынадай деректемелер бойынша жүргізіледі: 

Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы білім басқармасының «М.М.Катаев 

атындағы Оқушылар сарайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

Павлодар қаласы, М.Жүсіп көшесі, 27 

БСН 990240004211 

ЖСК KZ18914072203KZ009LH 

«Сбербанк» АҚ ЕБ Банкі 

БИК САБРКЗКА 

Кбе 16 

( міндетті түрде  КОНКУРС деп көрсету керек) 

 

 

Каспий банкі арқылы төлеу: 

Төлемдер-Білім беру-Курстар және қосымша білім – Ұйымды таңдаңыз-Оқушылар сарайы 

- Қатысушының аты-жөні - сомасы-төлеу. 

( міндетті түрде  КОНКУРС деп көрсету керек) 

 

 

 

 

http://www.dshk.kz/


 

1 қосымша 

«Наурызға қатысты дәстүрлер» 

конкурсына қатысуға өтінім 

 

 

Қала / аудан  Білім беру 

ұйымы  

Сынып,

жасы   

Қатысушының 

тегі,аты,әкесінің 

аты,электрондық 

поштасы, 

телефоны  

Жетекшінің тегі, аты,әкесінің 

аты, электрондық поштасы, 

байланыс телефоны 

     

     

     

     

 

Конкурс үйлестірушісі: 

Оспанкулова Әсима Советқызы 

Байланыс телефоны: 87768145002 

 


