«Заңды білу-табысқа апарар жол» қалалық байқауының
ережесі
1.
Жалпы ережелер
Осы "заңды білу – табысқа жол" қалалық конкурсы туралы ереже (бұдан
әрі – ереже) 2019 жылы "заңды білу – табысқа жол" қалалық конкурсының
(бұдан әрі – Конкурс) мақсаттарын, міндеттерін, шарттары мен тәртібін
анықтайды. Байқау барысында келесі міндеттер шешіледі:
* Жоғары сынып оқушыларының азаматтық позициясын қалыптастыру;
* Құқықтық білім деңгейін анықтау, бұл білімді күнделікті өмірде қолдана білу;
* Оқушылардың құқықтық мәдениет деңгейін анықтау және оны
қалыптастыруға ықпал ету;
2.
Конкурсты Ұйымдастырушылар
2.1. Конкурсты ұйымдастырушы болып табылады әкімдігінің білім Бөлімі
"ММ Қостанай қ.»
2.2. Конкурсты дайындау мен өткізуге жалпы басшылықты ұйымдастыру
комитеті (бұдан әрі – Ұйымдастыру комитеті) жүзеге асырады.
3.
Қатысу шарттары
3.1. Конкурсқа қатысуға Қостанай қаласы мектептерінің 8 және 9 сынып
оқушыларынан тұратын 5 (бес) -6 (алты) адамнан тұратын командалары
шақырылады.
3.2. Конкурс екі кезеңде өткізіледі: 1-кезең станциялар бойынша ойын
түрінде. Әр станцияда қатысушы командалар викторина, кроссворд,
пантомима, тест және т. б. түрінде тапсырмаларды орындайды. 1-ші кезең
аяқталғаннан кейін викторина түрінде 2-кезең өткізіледі. Қатысушы
командалар ұсынылған тапсырмаларға жауап береді. Жауаптарды қазылар
алқасы балмен бағалайды.
3.3. Конкурстың өтетін орны мен күні туралы қосымша хабарланады (2019
жылғы қазан).
3.4. Көрсетілген мерзімде (қосымша хабарланады) конкурсқа қатысуға өтінім
беру қажет (1 қосымшада).
4. Қорытынды шығару және марапаттау тәртібі
4.1 байқаудың қазылар алқасының құрамын ұйымдастыру комитеті
бекітеді және құзыретті мамандардан құралады.
4.2 қазылар алқасы жауап үшін балл қояды және конкурс аяқталғаннан кейін
бірден балдарды қосу арқылы қорытынды шығарады.
Байқау қорытындысы бойынша қазылар алқасы қол қойған хаттама
шығарылады. Жеңімпаздар 1, 2, 3 дәрежелі дипломдармен марапатталады.
Конкурс қорытындысы туралы ақпарат конкурс өткізілгеннен кейін келесі күні
"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі" ММ сайтында орналастырылады.
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