
 

 

«БЕКІТЕМІН» 

"Жұлдыз" балалар  

қоғамдық ұйымдарының Одағы" 

қоғамдық бірлестігінің президенті, 

 ҚР БҒМ Қоғамдық Кеңесінің мүшесі,  

профессор 

___________Е. Дмитриенко 

 «20» қантар 2017 ж. 

 

 

 

Қазақстан Республикасы "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ кубогының 

"Біз жұлдыздарды жағамыз!" КТК-фестивалін өткізу туралы 

ЕРЕЖЕ 

 

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" жалпы білім 

мектептерінің, колледждердің, ЖОО-ның, қосымша білім ұйымдарының, ҮЕҰ 

командаларын, барлық ниет білдірушілерді Қазақстан Республикасы "ЖҰЛДЫЗ" 

БҚҰО ҚБ кубогының "Біз жұлдыздарды жағамыз!" КТК-фестиваліне 

қатысуға шақырады.  

КТК-фестивальді өткізу мақсаттары: 

- позитивті жастар субмәдениетінің презентациясы және: құқықтық және 

адамгершілік-рухани құндылықтарды, азаматтық позияцияны, жастар 

ортасындағы салауатты өмір салтын қолдау; 

- халықаралық стандарттарға сәйкес балалар мен жастар арасындағы КТК 

қозғалысын дамыту;  

- сахналық шеберлік негіздерін, өз ойын білдіру мәдениетін, сыни ойлау, 

жалпы адами құндылықтарды игеру, КТК- қозғалысы арқылы азаматтық 

позицияны қалыптастыру бойынша балалар және жастар қоғамдық 

бірлестіктерін белсенділендіру.  

 КТК - фестивальдің міндеттері: 

- балалар мен жастардың КТК-қозғалысындағы шығармашылық 

белсенділігі мен өзіндік жүзеге асырылуы үшін қолайлы жағдай жасау;  

- КТК қозғалысы технологиясының негіздеріне, балалар мен жастардың 

КТК қозғалысындағы жас өкілдерін сахналық мәдениетіне оқыту;  

- Ақмола облысының ең жарқын балалар және жастар КТК командасын 

анықтау.  

ӨТКІЗУ МЕРЗІМДЕРІ 

 

- іріктеу кезеңдері: қаңтар – наурыз 2017 ж.; 

- жартылай финал:  сәуір 2017 ж.;  

- Финал: мамыр 2017ж. 

 



 

 

КТК-фестивалінің қатысушылары: қатысуға өтінімді уақытылы берген 

Ақмола облысы мен Қазақстан Республикасының балалар және жастар КТК 

командалары.  

Фестивальді өткізу үшін Қазақстан Республикасының белгілі КТК 

қозғалысының өкілдерінен және мүдделі мемлекеттік және қоғамдық 

құрылымдардың өкілдерінің қатысуымен тиісті Ұйымдастырушы комитет және 

әділ-қазылар алқасы құрылады.  

 

КТК-фестивальді өткізу орны: 

 

Іріктеу кезеңдері: 

 

Ақпан 2017ж.: 
-  Есіл қ. ( Жақсы, Есіл, Жарқайын аудандары үшін); 

-Атбасар қ. (Атбасар, Жақсы, Сандықтау, Астрахань аудандарының 

командалары үшін); 

- Щучье қ. (Бурабай, Еңбекшілдер аудандарының, Ақмола облысының 

командалары үшін); 

 

наурыз2017ж.: 

- Макинск қ. (Ақкөл, Бұланды, Астрахань, Шортанды аудандарының КТК 

командалары үшін (аумақтық жақындығы бойынша); 

- Астана қ., Целиноград, Аршалы, Қорғалжын аудандарының  (аумақтық 

жақындығы бойынша) және Қазақстанның басқа өңірлерінің КТК командалары 

қатысуы үшін. 

 

Жартылай финал: 

 

сәуір 2017 ж.:  

–Көкшетау қ., фестивальдің өңірлік кезеңідерінің жеңімпаз 

командаларының қатысуымен.   

 

Финал: 

Мамыр 2017 ж: "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ  кубогын, арнайы сыйлықтар мен 

марапаттарды Бурабай п, «Звездный» БСО табыстау.  

 

КТК-ФЕСТИВАЛЬДІҢ ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ:  

 

- КТК фестивальдің салтанатты ашылу рәсімі; 

- конкурстық бағдарлама:  

- визит карточкасының тақырыбы: «Біз сізге бір сағатқа келдік»  10 минутқа 

дейін; 

- конкурс «СТЭМ» байқауының тақырыбы: «Достар, біздің Одақ керемет»; 



 

 

- КТК фестивальдің салтанатты жабылу рәсімі, Дипломдарды, 

Грамоталарды, қатысу Сертификаттарын, кәдесыйларды табыстау.  

КТК-ФЕСТИВАЛЬҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ: 

 

"Біз жұлдыздарды жағамыз!" КТК фестивалінің қатысушы командалары 

орыс және/немесе қазақ тілдерінде авторлық өнер көрсету бағдарламаларын 

ұсынады.   

Тек қатал түрде  «минус 1» фонограммасын қолдануға рұқсат етіледі.  

Команданың сиволикасы мен бірегей формасына мән беріледі.  

Командалардың өнер көрсету бағдарламалары мен жанкүйерлердің 

тәртібінде Президентке, Қазақстан Республикасының Заңдары мен Рәміздеріне 

сый-құрметті, құқықтық, адамгершілік, моральдық-этикалық нормаларды 

міндетті түрде ұстану.  

БАҒАЛАУ ТАЛАПТАРЫ 
Бағаланады: 

- команданың түпнұсқалы шығармашылық әлеуеті; 

- өнер көрсету бағдарламасындағы әзіл, ойұшқырлығы;  

- тапқырлығы; 

- музыкалылығы; 

- әртістігі; 

- қатысушылар мен жанкүйерлердің тәртіп тактісі және этикасы; 

- КТК жанрына сәйкес өзара қолғабыс болу және басқа да типтік талаптар. 

 

Тыйым салынады: 

- «қара тематика» (жыныстық қатынасты, нашақорлықты, 

ұлтшылдықты насихаттауға, ішімдік, темекі және басқа да жағымсыз 

әлеуметтік құбылыстарды көрсетуге); 

- дөрекі лексика. 

КТК-фестивальға қатысу үшін қажет: 

- бекітілген үлгідегідей (төмен қар.) қатысушы өңір көрсетілген өтінімді 

уақытылы мерзіміне сай беру; 

- КТК- фестивальға команданың қатысуы үшін 10 мың теңге 

ұйымдастырушылық жарнаны төлеу. 

Төлем қолма-қол ақшасыз мына реквизиттер бойынша жүргізіледі:  

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйыидарының Одағы" ҚБ 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы» ҚБ 

020000, Көкшетау қ, Абай к-сі, 112а, 207 

РНН 032600222656 

ИИК  KZ 276010321000017832 

«Қазақстан халық банкі» АҚ Ақмола ОФ 

БИК  HSBKKZKX 

ИИН  040840005670 

Код 18 

КНП 859 



 

 

 Төлем қағазының көшірмесі делегация Ұйымдастырушы комитетке 

шоу бағдарламаға келген күні ұсынылады.  

 

Қолма-қол ақшамен төлеген жағдайда қаражат фестивальға қатысуға 

келгенде "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ есеп бөліміне жүргізілуі мүмкін.  

  

 

Назар аударыңыз!  көлік шығындары, тағам және тұру орнының 

шығындары жіберуші ұйыммен  қамтамасыз етіледі, тұру орны мен 

тамақтану құны қабылдаушы жақтың тиісті тұлғаларымен келісіледі.  

Өтінімде көрсету қажет: 

- команда атауы; 

- базалық ұйымның толық атауы;  

- мекенжайы (пошта және электрондық), байланысу ақпараттары; 

- команда капитанының Т.А.Ә.  (туған жылы, айы, күні, оқу орны, байланыс 

ақпараттары); 

- команда құрамының тізімі (Жасы, оқу орны); 

-команда жетекшісінің ТАӘ және байланысу ақпараттары(телефон, 

электрондық пошта); 

- өтінімді рәсімдеу мерзімі және жауапты тұлғаның қолы.  

 

 Өтінімдерге мөр қойған жөн және Ұйымдастырушы 

Комитеттің:sdoozhuldyz@mail.ruэлектрондық поштасына жолдау қажет.  

 

  тел./факс бойынша анықтамалар: 

-Астана қ: 8 (717 2) 21 74 22; 

-Көкшетауқ.8 (716 2) 50 25 91, 72 12 26; 

- ұялы телефондар:8 701 533 70 28 (Елена Александровна Дмитриенко), 

8 705 226 56 02 (Александр Сергеевич Пятков). 

 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы” қоғамдық 

бірлестігінің қызметі, оның жоспарлары және 2017 жылғы жобалары 

туралы ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан алуға болады. 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ. 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
http://www.zhuldyz.kz/

