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 ЕРЕЖЕ 

 

 

1. Жалпыережелер 

 

 1.1. «Ата мен Әже – асыл қазынам» сыртқы шығармашылық байқауы 

Қазақстан Республикасында Халықаралыққарттар Күніне арналған дəстүрлі 

айлықтың шеңберінде өткізіледі.  

 1.2. Осы ереже «Ата мен Әже – асыл қазынам» сыртқы шығармашылық 

байқауының мақсат-міндеттерін, ұйымдастыру жəне өткізу мерзімі мен тəртібін, 

қатысушылар құрамын, іріктеу жəне конкурстық жұмыстарды 

бағалауталаптарын, жеңімпаздарды марапаттауды анықтайды.  

 1.3.    Қазақстан Республикасы «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының 

Одағы» қоғамдық бірлестігі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

бастамасымен құрылған «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жобаларын 

басқарушы Орталықкеңсесінің Қазақстан Республикасының балалар қозғалысы 

ндамытудың Үйлестіруші кеңесі мен бірлесе осы байқаудың ұйымдастырушысы 

жəне жауапты орындаушысы болып табылады.  

 

 

2. Байқаудыңмақсаттары мен міндеттері: 

 

 - өскелең ұрпақта шынайысыйластықты, қарттық жастағы адамдарға, 

ағабуынға қамқор болу жауапкершілігі мен адамгершілік-рухани 

құндықатынасты,  өзот басының тарихына, оныңата-бабаларына, сақтаушыларға, 

отбасысалт-дəстүрлеріне, мəдениəлеуетінқалыптастыру; 

 -Қазақстан Республикасында қартадамдарды мемлекеттік қолдау мен 

əлеуметтік қамтамасыз етудің құқықтық негіздерімен, ардагерлерке ңесінің 

жұмыс тəжірибесімен таныстыру;  

 - балалар мен жастар қоғамдық құрылым дарының 

қызметіннығайту,қартадамдардықолдауəрікөмеккөрсетубойыншаəлеуметтікбаст

амаларыныңқызметінынталандыру,  қартадамдардың, 



соғысжəнееңбекардагерлерінің, зейнеткерлердіңжəнет.б. 

қатысуыментүрліқайырымдылық, сауықтыру, 

шығармашылықбағдарламаларынжүзегеасыруғаынтымақтасу.  

 - Өзболашағынажауаптықатынастықалыптастыру;  

 

 - қайырымдылық, 

əлеуметтікбағытталғанқызметсаласындағышығармашылыққабілеттіліктңдамыту. 

 

 

    3. Байқауқатысушылары 

 

 3.1.  Байқауға 6-29жасқадейінгібарлықниетбілдірушіжастар мен 

балаларқатысаалады.  

 3.2.Қатысушылардыңжастоптары:  

  1 том: 6-8 жас 

  2 топ: 9 – 11жас 

  3 топ: 12- 14 жас. 

  4 топ: 15 - 18жас. 

  5 топ: 19 -29жас 

 3.3.Жеке жəнетоптавқатысуболжамдалуда.  

 

 

4. Байқаудыөткізумерзімі: 

 

 4.1.Байқау ҚР 

халықаралыққартадамдарКүнінеарналғанайлықтыдайындаужəнеөткізумерзімі: 

2018 жылдың 25қыркүйегінен 25қазанаралығындаөткізіледі.  

 4.2. 

Байқауқазыларыныңбайқауқатысушыларыныңжұмыстарынбағалаубойыншажұм

ыстары 2018ж. 26-27қазанаралығы.  

 4.3. 28қазан 2018ж. – байқауқорытындысынжасау.  

 4.4. «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ сайтынасыртқыбайқаудыңқорытындыларын 

2018ж. 30 қазанынадейінорналастыру 

 

5.  Байқауғақатысушарттары 

 

 5.1. Сыртқышығармашылықбайқауғақатысуүшінбайқауқатысушысының 

ТАӘ, туғанжылы, айы, күні, оқу (жұмыс) орныжəнелауазымы, үймекенжайы, 

байланысжолы, оныңішінде е-

mailкөрсетілгенөтінімдіҰйымдастырушыкомитетке беру қажет.  

 

 5.2. Байқаумынадайноминацияларбойыншаөткізіледі: 

• əдебиөнер«данағатеңелу» (əңгімелер, шығарма, эссе, поэзияжəнет.б.) 

мынатақырыптарбойынша: 



- «Меніңатам (меніңəжем) – батыр» (ардагерлердіңөткеншайқасы 

мен еңбегі, əскерденкейінгіуақытжəнеардагерлерқазірқалайтұрыпжатыр);  

 -«Рахмет, Сіздерге, ақсамайлыардагерлер»- қартадамға хат (жолдау) 

жанрындағышығарма ; 

 - «Сізкезкелгенжүкжеңілкөрінеді» - репортаж жанрындағышығарма, 

аталар мен əжелердіңқызықтыəуестіктерітуралысұхбат.  

 Конкурстықжұмыстыңкөлемі 3 беттенаспауытиіс.  

 

• Көркем фото «отбасылық 

альбом»:келесітақырыптарбойыншафотографиялар:  (ақ-

қарафотосуреттергежолберіледі): 

 - «əжеатаныңжанында»; 

 - «Қартадамныңпортреті»; 

 - «біздіңжастықшағымыз» ; 

 - «əжелердің (аталардың)көмекшілері»; 

 - «жанымен де, жүрегімен де қартаймау»; 

 - «меніңүлкенжанұям» жəнебасқ. 

 

 Фотосуреттергеталаптар: 

 - конкурстықфотожұмыстар JPG 

форматындағыэлектрондықтүрдеұсынылуыкерек; 

 - файлдыңмаксималдықөлшемі: 10 Мб. 

Пиксельдіфотосуреттіңминималдықөлшемі: ұзынжағы бойынша1200 пиксель; 

 - фотография техникалықсапасыболуытиіс: жақсыашықтықтың, 

ешбірартықжарықсызжəнекөлеңкелердежаңылыссызкөркемкөрменіңболуы. 
 

 

6. Конкурстықжұмыстардыбағалауталаптары 

 

 6.1. 

БайқауғаұсынылғанжұмыстардыэксперттікбағалауқұрамыұйымдастырушыКоми

тетпенбекітілетінконкурстықкомиссиямен (қазыларалқасымен) 

жүзегеасырылады.  
 6.2. Қазыларалқасыұсынылғанжұмыстардықарастырып, 

жеңімпаздардыанықтайдыКонкурстықжұмыстардыбағалауүшінмынадайталаптар

таңдалды:  

• Байқаутақырыбынасəйкестігі; 

• түпнұсқалылығы; 

• Жалпықабылдаужəнеұсынылғанжұмыстарсапасы; 

• Көркемдікдеңгейі, туынды; 

• Идея түпнұсқалылығыжəнежұмыстыңмазмұны. 

 

  7.     Байқауқатысушылары мен жеңімпаздардымарапаттау 

 



 7.1. 

Байқаудыңбарлыққатысушыларықатысқандығыүшінжекесертификаттаралады.  

  7.2. Байқаужеңімпаздарынабайқауұйымдастырушылары 

менқұрылтайшыларыныңдипломдары, грамоталарыжəнеалғысхаттарыберіледі.  

 7.3. Үздікжұмыстарбаспабасылымдарындажəне «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ 

сайтындажарияланатынболалы.  

 

  8. Байқаудықаржыландыру 

 

  8.1. Байқауқандайда бірмақсаттық аржылық қолдаусыз өзіндік 

сатыпалушартымен сыйақықорын, сарапшылардың, кəсіби қазылар мүшелерініңең 

бегінің төлемін, полиграфиялық қызметтерді жəне ұйымдастырушы Комитеттің 

басқа да ұйымдастырушылық шығындарын қамтамасыз ететінерікті 

ұйымдастырушылық жарналаресе бінен өткізіледі. 
8.2.Сыртқы байқауғақатысуүшінұйымдастырушылықжарна – 1000 теңге.                                                

  

8.3. Төлемқолма-қолақшасызмынареквизиттербойыншажүргізугеболады:  

 

 "Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы "ҚБ 

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

 СТН 032600222656 

ЖСК KZ276010321000017832 

«Қазақстан халық Банкі» АҚ Ақмола ОФ  

БСК HSBKKZKX 

ИИН 040840005670 

Код 18 

КНП 859 

 

8.4. 

ТөлемқұжаттарыныңкөшірмесібайқаудыұйымдастырушыКомитеткебайқауғақат

ысуөтінімінеқосымшаретіндежолданады. 

 

 
Анықтамаларүшін мына телефондар бойыншахабарласыңыз: 

-Астана қ. - (8 727 2) 21 74  22,  ұялы: +7 701 533 70 28 ( Елена Александровна 
Дмитриенко); 

 Көкшетау қ. –8 (716 2) 50 25 91, 72 12 26,  8 775 309 38 69 (Юрков 

ИлезАлиханович) 
 



«Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБжəнеоның 
жобалары туралы толық ақпаратты www.zhuldyz.kzсайтынан алуға болады. 

 

 

 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 

  

 

http://www.zhuldyz.kz/

