Положение
о проведении областного заочного конкурса фотоколлажей
«Мое счастливое детство», посвященного 30-летию
Независимости Республики Казахстан
1. Общие положения
Конкурс фотоколлажей «Мое счастливое детство» (далее–конкурс) проводится в
рамках мероприятий, посвященных празднованию 30-летия Независимости Республики
Казахстан.
1.1.Организатор конкурса – РНПЦ «Костанай дарыны» Управления образования
акимата Костанайской области.
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.
1.3. Оргкомитет формирует состав конкурсной комиссии.
1.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные материалы,
оценивает их и принимает решение о допуске к участию в Конкурсе.
1.5. Информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте РНПЦ «Костанай
дарыны» http://www.kostdaryn.kz/ru/.
1.6. Работы для участия в конкурсе направляются на электронный адрес РНПЦ
«Костанай дарыны» (metod.info_kost.dar@inbox.ru), с пометкой конкурс фотоколлаж.
2. Цель и задачи конкурса:
2.1. Цель:
1. Широкая пропаганда успехов Казахстана и демонстрация возможностей государства
как внутри страны, так и за ее пределами;
2. Формирование чувства гордости и сопричастности к строительству нового
государства, совместной ответственности за судьбу страны и будущих поколений ее
граждан.
2.2. Задачи:
1. Воспитывать патриотизм и любовь к своей Родине, чувство гордости за нее,
формировать понятия «гражданин» и «казахстанец»
2. Воспитывать уважение и интерес к культуре, историческому прошлому и наследию
казахского народа;
3. Формировать ценность дружеских взаимоотношений между людьми разных
национальностей;
4.Привлечь учащихся к организации, проведению и активному участию в юбилейных
мероприятиях, посвященных празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.
3.Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся 9-10 классов организаций общего среднего
образования.
4.Порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в заочном этапе.
5. Сроки проведения конкурса:прием работ с 26 октября до 26 ноября 2021 г.
(включительно).Подведение итогов до 24 декабря 2021 г.
6. Требования к оформлению работ:
6.1. Соответствие содержания работы теме конкурса.
6.2. Оригинальность мышления, эстетичность выполнения.
6.3. Фотоколлаж должен быть из 4 - 8 фотографий, отражающих смысловую нагрузку
представленной серии снимков, в формате А-4.
6.4. Фотоколлаж должен быть выполнен участником самостоятельно, либо с
незначительной помощью. Разумное применение ретуши, подчеркивающей авторский

замысел, допускается.
6.5. Разрешается использовать только свои фотографии, которые Вы должны сделать
сами. Запрещено использовать готовые картинки и фотографии других авторов (например,
из интернета).
В левом нижнем углу работы указывается фамилия и имя участника, школа, класс,
район (город).
6.6. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом (без указания реальных
данных ученика и учителя) к участию в Конкурсе не допускаются.
7. Критерии оценки:
− качество и техника выполнения;
− сложность выполненной работы;
− оригинальность подачи материала;
−соответствие работы тематике конкурса.
8. Порядок оформления заявки на участие в конкурсе:
8.1. Заполнить заявку (приложение 1).
8.2. Высылать работу в формате jpg.
9. Подведение итогов конкурса:
9.1. Подведение итогов до 24 декабря 2021 г.
9.2. Все участники будут отмечены сертификатами. Авторы лучших работ будут
награждены дипломами Регионального научно-практического центра «Қостанайдарыны»
управления образования акимата Костанайской области. Итоги будут размещены на сайте
http://kostdaryn.kz/.
Приложение 1
Форма заявки
( Ф.И.О. в сертификатах будут заполняться в соответствии с присланной заявкой).
Количество участников

№
п/п

Регион

Фамилия
и имя
автора
работы

из них из
малообеспеченных
семей и
многодетных
семей (городские
школы)

из них из
малообеспеченных
семей и
многодетных
семей (сельские
школы)

Школа
(наименование
школы
полное), класс

Ф.И.О.
учителя

контактные
данные (email,
тел.сот.:)

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған
«Бақытты балалық шағым» атты фотоколлаждар облыстық сырттай конкурсын
өткізу туралы ереже
1. Жалпы ережелер
«Бақытты балалық шағым» атты фотоколлаж конкурсы (бұдан әрі - конкурс) Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған іс-шаралар аясында
өткізіледі.
1.1. Конкурсты ұйымдастырушы - Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай дарыны» ӨҒПО.
1.2. Конкурсты ұйымдастыру және өткізуді ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады.
1.3. Ұйымдастыру комитеті конкурстық комиссияның құрамын қалыптастырады.
1.4. Конкурстық комиссия ұсынылған конкурстық материалдарды қарайды, оларды
бағалайды және Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешім қабылдайды.
1.5.
Конкурс
туралы
ақпарат
«Қостанай
дарыны»
ӨҒПО
мына
http://www.kostdaryn.kz/ru/ресми сайтында жарияланады.
1.6. Конкурсқа қатысуға арналған жұмыстар фотоколлаж конкурс белгімен,
«Қостанай дарыны» ӨҒПО мына (metod.info_kost.dar@inbox.ru)электрондық мекенжайына
жолданады.
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері:
2.1. Мақсаты:
1. Қазақстанның жетістіктерін кеңінен насихаттау және мемлекеттің ел ішінде де, одан
тыс жерлерде де мүмкіндіктерін көрсету;
2. Жаңа мемлекет құруға деген мақтаныш пен қатыстылық, ел тағдыры мен оның
азаматтарының болашақ ұрпағы үшін бірлескен жауапкершілік сезімін қалыптастыру.
2.3. Міндеттері:
1. Патриотизм мен өз Отанына деген сүйіспеншілікті, оған деген мақтаныш сезімін
тәрбиелеу, «азамат» және «қазақстандық» ұғымдарын қалыптастыру
2. Қазақ халқының мәдениетіне, тарихи өткені мен мұрасына деген құрмет пен
қызығушылықты тәрбиелеу;
3. Әр түрлі ұлт өкілдері арасындағы достық қарым-қатынастың құндылығын
қалыптастыру;
4.Оқушыларды Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге
арналған мерейтойлық іс-шараларды ұйымдастыруға, өткізуге және белсенді қатысуға тарту.
3. Конкурс қатысушылары:
Конкурсқа жалпы орта білім беру ұйымдарының 9-10 сынып оқушылары қатысады.
4.Конкурсты өткізу тәртібі: Конкурс сырттай кезеңде өткізіледі.
5. Конкурсты өткізу мерзімі: 2021 жылдың 26 қазанынан 26 қарашасына дейін (қоса
алғанда) жұмыстарды қабылданады.
Қорытынды 2021 жылдың 24 желтоқсанына дейін шығарылады.
6. Жұмыстарды ресімдеуге қойылатын талаптар:
6.1. Жұмыс мазмұнының конкурс тақырыбына сәйкестігі.
6.2. Ойлаудың өзіндік ерекшелігі, орындау эстетикасы.
6.3. Фотоколлаж А-4 форматындағы ұсынылған суреттер сериясының мағыналық
жүктемесін көрсететін 4-8 фотосуреттен тұруы тиіс.
6.4. Фотоколлажды қатысушы өз бетінше немесе шамалы көмекпен орындауы тиіс.
Авторлық ойды баса көрсететін ретушты орынды қолдануға жол беріледі.
6.5. Тек өзіңіз жасауыңыз қажет фотосуреттерді пайдалануға рұқсат етіледі. Дайын

суреттер мен басқа авторлардың фотосуреттерін пайдалануға тыйым салынады (мысалы,
интернеттен).
Жұмыстың сол жақ төменгі бұрышында қатысушының аты-жөні, мектебі, сыныбы,
ауданы (қаласы) көрсетіледі.
6.6. Жасырын туындылар, лақап атпен жазылған туындылар (оқушы мен мұғалімнің
нақты деректерін көрсетпей) конкурсқа қатысуға жол берілмейді.
7. Бағалау критерийлері:
- орындау сапасы мен техникасы;
- орындалған жұмыстың күрделілігі;
- материалды беру ерекшелігі;
- жұмыстың конкурс тақырыбына сәйкестігі.
8. Конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеу тәртібі:
8.1. Өтінімді толтыру (1-қосымша).
8.2. Жұмысты jpg форматында жіберу
9. Конкурс қорытындысын шығару:
9.1. Қорытынды 2021 жылдың 24 желтоқсанына дейін шығарылады.
9.2. Барлық қатысушылар сертификаттармен марапатталады. Үздік жұмыстардың
авторлары Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай дарыны» өңірлік
ғылыми-практикалық
орталығының
дипломдарымен
марапатталады.
Қорытынды
http://kostdaryn.kz/сайтында жарияланады.
1 қосымша
Өтінім нысаны
(Сертификаттардағы Т.А.Ә жіберілген өтінімге сәйкес толтырылатын болады).
Қатысушылар саны

№
р/р

Өңір

Жұмыс
авторының
аты-жөні

Оныңішінде
аз
қамтылғанжә
некөпбалалы
отбасылардан
(қалалықме
ктептер)

оның ішінде аз
қамтылғанжәнекө
пбалалыотбасылар
дан
(ауылдықмектеп
тер)

Мектеп
(Мектептің
толық атауы),
сынып

Мұғалімніңа
ты-жөні

байланыс
деректері (email, ұялы
тел.)

