
«Қалдықтарды кіріске айналдырамыз» атты 

облыстық қашықтықтан экологиялық конкурсын өткізу туралы 

ережесі 

 

1. Жалпы ережелер 

1.1 «Қалдықтарды кіріске айналдырамыз» атты қайталама шикізаттан авторлық қолөнер 

конкурсы (бұдан әрі — конкурс) - шығармашылық жарыс. 

1.2. Конкурс қатысушылары 

Конкурсқа 8 жастан 17 жасқа дейінгі жалпы білім беретін мектептерінің оқушылары, 

қосымша білім беру ұйымдары балалар шығармашылық бірлестіктерінің тәрбиеленушілері 

қатыса алады. 

2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері 

2.1. Мақсаты: ақылға қонымды тұтыну мәдениетін, хабардарлықты, шығармашылық 

тұлғаны қалыптастыру, шығармашылық пен ойлаудың өзіндік ерекшелігін дамыту. 

2.2.Міндеттері: 

- қайталама пайдалану мысалында ресурс ретінде тұрмыстық қалдықтарға экологиялық-

шаруашылық тәсілді қалыптастыру; 

- экологиялық проблемаларға бей-жай қарамайтындарды анықтау және көтермелеу, 

экологиялық проблемаларды шешуге тарту, олардың шығармашылық белсенділігін 

ынталандыру; 

- көркем шығармашылық құралдары арқылы қоршаған ортаға ұқыпты қарауды насихаттау; 

3. Конкурсты ұйымдастырушы 

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

4. Конкурстық жұмыстарға қойылатын талаптар 

4.1.Жұмыс кез-келген қалдық материалдан жасалған бұйым болуы керек (тұрмыстық 

қалдық). 

4.2. Жұмыстар конкурс тақырыбына сәйкес келуі, эстетикалық, 

көрме көрінісі болуы керек. 

4.3.Конкурсқа тек авторлық жұмыстар қатыса алады. Бөтен жұмыстарды салуға 

тыйым салынады. 

 4.4. Автордың шығармашылық жұмысы бұрын жарияланбауы және мұндай конкурстарға 

қатыспауы керек. Жұмыстың орындалу күнін көрсетіңіз. 

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

мораль нормаларын көрсететін не бұзуға шақыратын жұмыстар конкурсқа қатысуға 

қабылданбайды. 

5. Конкурсты өткізу ережелері 

5.1. Конкурс екі жас санатында өткізіледі: 

- кіші жас санаты: 8-12 жас; 

- жоғары жас санаты: 13-17 жас. 

5.2. Конкурсқа қатысушыдан бір ғана жұмыс қабылданады. 

5.3. Жақсы сападағы жұмыстардың фото және бейне шолуы инстаграмда 

#отходывдоходыДШ  хэштегімен М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайының әдістемелік 

бөлімінің @metodotdeldsh Instagram белгісімен жариялануы керек.  

 5.4. Жұмыстың жарияланымына мына ақпарат жазылуы тиіс: Конкурсқа қатысушының 

және жетекшісінің аты-жөні, сыныбы, мектебі, қаласы/ауданы, жұмыстың атауы, байланыс 

телефоны. Конкурстық жұмыспен бірге төлем туралы сканерленген түбіртек жіберіледі. 

Жарнаны төлегеннен кейін конкурсқа қатысушының төлемақы кім үшін енгізілгені туралы 

деректері міндетті түрде көрсетіле отырып, төлемақы туралы сканерленген түбіртек 

biogreen117@mail.ru  электронды мекен-жайға жіберіледі. 

5.5. Қатысушы конкурсты өткізу қағидаларын бұзған жағдайда, Ұйымдастырушы оған 

конкурсқа қатысудан бас тарта алады.  

mailto:biogreen117@mail.ru


5.6.Ұйымдастырушы алынған жұмыстарды коммерциялық емес пайдалану құқығын өзіне 

қалдырады. 

6. Конкурсты өткізу мерзімдері 

6.1. Бірінші кезең: лайк саны бойынша конкурс жұмыстарын жариялау және іріктеу-2020 

жылғы 14-25 желтоқсан 

6.2. Екінші кезең: қазылар алқасының жұмысы-2020 жылғы 25-27 желтоқсан 

6.3. Конкурс жеңімпаздарының жұмыстары Оқушылар сарайының http://www.dshk.kz/ 
сайтында, сондай-ақ әдістемелік бөлімінің @metodotdeldsh Instagram-да жарияланады. 

 

7. Шығармашылық жұмыстарды бағалау критерийлері 

- мәлімделген тақырыптың жұмысында көрінісі; 

- автордың шығармашылық даралығы мен шеберлігі 

- жаңашылдық және өзіндік ерекшелік; 

- орындалған жұмыстың автор-орындаушының жасына сәйкестігі; 

- бұйымның эстетикалық түрі; 

- қолданудың тиімділігі. 

8. Конкурсқа қатысушыларды марапаттау тәртібі 

8.1.Жеңімпаздар әр жас санаты бойынша анықталады және I, II, III дәрежелі дипломдармен, 

жеңімпаздардың жетекшілері алғыс хаттармен марапатталады, қатысушылар 

сертификаттар алады. 

8.2. Жеңімпаздардың электрондық дипломдары, сертификаттар мен алғыс хаттар 

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

 

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, 1 Май көшесі, 27 

БСН 990240004211 

ЖСК KZ18914072203KZ009LH 

«Сбербанк» АҚ ЕБ Банкі 

БИК SABRKZKA 

Кбе 16 

 

( міндетті түрде  КОНКУРС  деп көрсету керек) 

 

  

 

 

Конкурс үйлестірушісі: 

Алимова Аяулым Ислямқызы, ayaulym.m@inbox.ru 
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