ПОЛОЖЕНИЕ
областного заочного конкурса рисунков «Времена года» с использованием
графического редактора Microsoft Paint
1. Общие положение:
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения областного
заочного конкурса рисунков «Времена года» с использованием графического
редактора Microsoft Paint(далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является РНПЦ «Костанай дарыны» управления
образования акимата Костанайской области.
1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет.
1.4. Оргкомитет формирует состав конкурсной комиссии.
1.5. Конкурсная комиссия рассматривает представленные конкурсные
материалы, оценивает их и принимает решение о допуске к участию в
конкурсе.
1.6. Информация о конкурсе публикуется на официальном сайте РНПЦ
«Костанай дарыны» http://www.kostdaryn.kz/ru/.
2. Цели и задачи конкурса:
2.1. Основной целью конкурса является создание условий для раскрытия
личностного и творческого потенциала учащихся.
2.2. Задачи конкурса:
• стимулирование творческой активности в области информационных и
компьютерных технологий;
• приобретение участниками навыков работы с компьютерной графикой;
• повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности.
3. Порядок проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится в четыре этапа для учащихся 2,3,4 классов:
1 этап – январь (зима, рисунки, связанные с зимой) – прием работ до 30
января, подведение итогов до 20 февраля;
2 этап – март (весна, рисунки, связанные с весной) – прием работ до 03
апреля, подведение итогов до 23 апреля;
3 этап – июнь (лето, рисунки, связанные с летом) – прием работ до 20
сентября, подведение итогов до 20 октября;
4 этап – октябрь (осень, рисунки, связанные с осенью) – прием работ до
20 ноября, подведение итогов до конца декабря.
4. Участники конкурса:
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 2-4 классов организаций общего
среднего образования.
5. Требования к оформлению работ:
5.1. Соответствие содержания работы теме конкурса.
5.2. Оригинальность мышления, эстетичность выполнения.

5.3. Рисунки должны быть выполнены с помощью программы Microsoft Paint.
5.4. Рисунки должны быть выполнены участником самостоятельно.
5.5. Работа не должна быть ранее опубликованной (обнародованной),
выложена на сайте (ресурсе) автора, соц. сетях, форумах, файлообменниках.
5.6.Анонимные произведения, произведения под псевдонимом (без
указания реальных данных ученика и учителя) к участию в Конкурсе не
допускаются.
6. Порядок оформления заявки на участие в конкурсе:
7.1. Заполнить заявку (приложение 1).
7.2. Высылать работу в формате jpg.
7. Подведение итогов конкурса:
7.1. Учащиеся, принявшие участие в конкурсе, будут отмечены
сертификатами за участие, победители награждены грамотами.
7.2. Информация о победителях будет размещена на сайте Регионального
научно-практического центра «Қостанай дарыны» www.kostdaryn.kz
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Қосымша

Microsoft Paint графикалық редакторының көмегімен
«Жыл мезгілдері» облыстық сырттай сурет конкурсының
ЕРЕЖЕСІ
1.Жалпы ереже:
1.1.Осы ереже Microsoft Paint бағдарламасының (графикалық редактор)
көмегімен «Жыл мезгілдері» облыстық сырттай конкурсын (бұдан әрі Конкурс) өткізу тәртібін реттейді.
1.2.Конкурстың ұйымдастырушысы Қостанай облысы әкімдігі білім
басқармасының «Қостанай дарыны» ӨҒПО болып табылады.
1.3. Конкурсты ұйымдастыру және өткізуді ұйымдастыру комитеті жүзеге
асырады.
1.4. Ұйымдастыру комитеті конкурстық комиссияның құрамын
қалыптастырады.
1.5. Конкурстық комиссия ұсынылған конкурстық материалдарды қарайды,
оларды бағалайды және конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешім
қабылдайды.
1.6.
Конкурс
туралы
ақпарат
«Қостанай
дарыны»
ӨҒПО
http://www.kostdaryn.kz/ru/ ресми сайтында жарияланады.
2. Конкурстың мақсаты мен міндеттері:
2.1. Конкурстың негізгі мақсаты - оқушылардың жеке және шығармашылық
әлеуетін ашу бойынша жағдай жасау болып табылады.
2.2. Конкурстың міндеттері:
• ақпараттық және компьютерлік технологиялар саласындағы шығармашылық
белсенділікті ынталандыру;
• қатысушылардың компьютерлік графикасымен жұмыс істеу дағдыларын
меңгеруі;
• өзіндік шығармашылық қызметке қызығушылықты арттыру.
3. Конкурсты өткізу тәртібі:
3.1.Конкурс 2,3,4 сынып оқушылары үшін төрт кезеңде өткізіледі:
1 кезең - қаңтар (қыс, қысқа байланысты суреттер) - 30 қаңтарға дейін
жұмыстар қабылданады, 20 ақпанға дейін қорытындыны шығарылады;
2 кезең - наурыз (көктем, көктемге байланысты суреттер) - 03 сәуірге дейін
жұмыстар қабылданады, 23 сәуірге дейін қорытынды шығарылады;
3 кезең - маусым (жаз, жазға байланысты суреттер) - 20 қыркүйекке дейін
жұмыстар қабылданады, 20 қазанға дейін қорытынды шығарылады;
4 кезең - қазан (күз, күзге байланысты суреттер) - 20 қарашаға дейін
жұмыстар қабылданады, желтоқсан айының соңына дейін қорытынды
шығарылады.

4. Конкурс қатысушылары:
4.1. Конкурсқа жалпы орта білім беру ұйымдарының 2-4 сынып оқушылары
қатысады.
5. Жұмыстарды ресімдеуге қойылатын талаптар:
5.1. Жұмыс мазмұнының конкурс тақырыбына сәйкестігі.
5.2. Ойлаудың өзіндік ерекшелігі, орындау эстетикасы.
5.3. Суреттер Microsoft Paint бағдарламасының көмегімен орындалуы қажет.
5.4.Суреттер қатысушымен өз бетінше орындалған болуы тиіс.
5.5. Жұмыс бұрын жарияланбаған (халыққа таратылмаған), автордың сайтына
(ресурсқа), әлеуметтік желілерде, форумдарда, файл айырбастауларда
салынбаған болуы тиіс.
5.6. Анонимдік шығарма, лақап атпен көрсетілген шығарма (оқушы мен
мұғалімнің шынайы мәліметі көрсетілмеген) конкурсқа қатысуға
жіберілмейді.
6. Конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеу тәртібі:
7.1. Өтінімді толтыру (1қосымша).
7.2. Жұмысты jpg форматында жіберу.
7. Конкурс қорытындысын шығару:
7.1. Конкурсқа қатысқан оқушыларға сертификаттар беріледі, жеңімпаздар
грамоталармен марапатталады.
7.2. Жеңімпаздар туралы ақпарат «Қостанай дарыны» өңірлік ғылымипрактикалық орталығының www.kostdaryn.kz сайтында орналастырылады.
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