"МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ"
ҚАЛАЛЫҚ БАЛАЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ БАЙҚАУЫНЫҢ
ЕРЕЖЕСІ
I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
"Менің Қазақстаным" қалалық балалар шығармашылық сайысы жас
ұрпақты халықтық-қолданбалы шығармашылық дәстүрі негізінде өнерге тарту
мақсатында өткізіледі.
2. БАЙҚАУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:
 Балалардың дарындылығын дамыту.
 Өнерде өзін-өзі танытуға және өзін-өзі көрсетуге жағдай жасайтын
ортаны құру.
 Эстетикалық мәдениетке, толеранттылық пен ұлтжандылыққа
тәрбиелеу.
3. СУРЕТТЕР БАЙҚАУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ.
Байқауға жұмыстарды БӨМ- не 2019 жылдың 03 желтоқсанына дейін
ұсыну. Ұйымдастыру комитеті қазылар алқасының құрамын анықтайды және
оның жұмысын ұйымдастырады, нақтылығы мен өткізу тәртібін қамтамасыз
етеді. Қазылар алқасы байқау жұмыстарын бағалайды, өтініштерді толтырады,
орындарды береді. Марапаттау рәсімі 2019 жылдың 07 желтоқсанында сағат
14.00-де БӨМ кіші залында өтеді.
Суреттер байқауына балалар шығармалары жас санаты бойынша қатысады:
 1-4 сынып
 5-7 сынып
 8-11 сынып
Бейнелеу өнерінің мұғалімдері әр жас тобына бір жұмысын ұсынады.
Суреттер А3 форматты қағазда орындалуы тиіс (гуашь, акварель,
графикалық материал).
Жұмыс эстетикалық ресімделуі тиіс және мынадай деректер болуы керек:
Т.А., жасы, сынып, мектептің атауы.
Қатысушыларды тіркеу үшін қатысуға өтінім нысан бойынша ұсынылады:
Мекте Қатысушының
п
Т.А.Ә

Жасы

Сынып

Жұмыстың,
әннің атауы

Мұғалімнің
Т.А.Ә.

4. МУЗЫКАЛЫҚ БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ
ӨТКІЗУ
Қалалық байқауға қатысу үшін мектептен бір үздік қатысушысын ұсыну,
мектептің қазылар алқасы шешімімен жүзеге асырылады.

Байқау қатысушылары өткен жылдардың сайысының жүлдегерлері болмауы
тиіс, БММ тәрбиеленушілері болмауы тиіс.
Музыкалық материалды (флешкада) 07 желтоқсанда
13.00-ге дейін
(байқаудың басталуынан бір сағат бұрын) БММ Үлкен залына ұсыну.
Музыкалық материалды фонограммамен орындау –минус.
Музыкалық байқау 2019 жылдың 7 желтоқсанында сағат 14: 00-де Балалар
музыка мектебінде өтеді.
Қатысуға өтінішті Қостанай қаласы әкімдігінің ББ 2018 жылдың 30 қарашасына
дейін нысан бойынша ұсыну:
Мекте Қатысушының
п
Т.А.Ә

Жасы

Сынып

Әннің атауы

Мұғалімнің
Т.А.Ә.

5. ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ
Байқауға Қостанай қаласы мектептерінің жалпы білім беретін
топтарында, ұжымдарда, ансамбльда, балалар, жасөспірімдер және жастар
хореографиялық студияларда, аула клубтарында жұмыс істейтін хореографтар
қатысады.
Байқауға хореограф-қоюшы келесі тақырыптар бойынша мектептің
атынан бір хореографиялық нөмір ұсынады:
1. Хореографиялық нөмір «Туған жер-меңің Қазақстаным».
2. Сюжетті халық биі (халықтың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын баяндайтын,
аңыз, этнос).
3. Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің 25-жылдығына арналған
хореографиялық нөмір.
4. ЭКСПО-2017 Халықаралық мамандандырылған көрмесіне арналған
хореографиялық номір.
Нөмір бір материалда қойылуы тиіс. Байқау бағдарламасына әуесқой
балалар мен жасөспірімдер хореографиялық топтары, соның ішінде барлық
жанрдағы дайындық топтары кіреді.








Хореографиялық нөмірді орындау сапасына қойылатын талаптар:
қоюшы басшысының жұмысы, өзіндік ерекшелігі;
орындаушылық мәдениеті, репертуардың стилдік сипаттамаларына сәйкес
келуі;
сахналық бейнеге енуі;
би және музыкалық материалдың сәйкестігі;
қатысушылардың хореографиялық дайындығына, физикалық даму деңгейіне
және қабылдау жас ерекшеліктеріне сәйкестігі;
биді көркемдік безендіру: деректеме, грим, костюм.

Хореографиялық сайыс 2019 жылдың 07 желтоқсанында 14.00-де Қалалық
балалар шығармашылық мектебінде өтеді. Қатысуға өтінішті Қостанай қ.
әкімдігінің ББ 2018 жылдың 30 қарашасына дейін, нысан бойынша ұсыну:

"МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ" БАЛАЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
БАЙҚАУЫНА
" ХОРЕОГРАФИЯ НОМИНАЦИЯСЫ " бойынша қатысуға
ӨТІНІМ-САУАЛНАМАСЫ
БАЙҚАУҒА қатысушыны жіберуші мекеме \толық атауы
__________________________________________________________
Ұжымның атауы ____________________________________________
Ұжымның құрылған жылы______________________________________
Ұжымның қатысушылар саны________________________
Жетекшісі\ толық Т.А.Ә,
Телефоны \ қызметтік, ұялы, үй________________________
ҰСЫНЫЛҒАН НӨМІРДІҢ ТАҚЫРЫБЫ ____________________________
_______________________________________________________________
Концерттік нөмірдің атауы _________________________________
Нөмірдің қойылған жылы _________ Автор постановки ___________
Бағдарламаға қатысушылар саны_______________
Ұжымның ерешеліктері___________________________________
Жетекшінің ерекшеліктері _______________________________
Жас категориясы _______________________________________
Хронометраж_________________________________________________
6. БАЙҚАУДЫҢ ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫ ЖӘНЕ ОҚУШЫЛАР
ЖҰМЫСТАРЫН БАҒАЛАУ.
6.1 Қалалық байқаудың қазылар алқасы, төрағадан және 3- қазылар
алқасының мүшесінен түрады.
6.2. Қазылар алқасының төрағасы:
- бағалау өлшем критерийлерін әзірлейді.
- қазылар алқасының жұмысын ұйымдастырады.
- Костанай қ. әкімдігінің ББ байқаудың қорытындылары туралы есеп
ұсынады.

7. ҚОРЫТЫНДЫЛАРДЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ
МАРАПАТТАУ.
7.1. Ашылуы және қорытындылауы салтанатты, мерекелі түрде өтеді.
7.2. Жеңімпаздар Қостанай қаласы әкімдігінің ББ I, II, III дәрежелі мақтау
қағаздарымен марапатталады, сондай-ақ бағалы сыйлықтармен марапатталды.
8. ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНЕ ҚҰЖАТТАРДЫ ТАПСЫРУ
ТӘРТІБІ.
Қатысушыларды тіркеу үшін қатысуға өтінім нысан бойынша ұсынылады:
Мекте Қатысушының
Жасы
Сынып
Жұмыстың,
Мұғалімнің
п
Т.А.Ә
әннің атауы
Т.А.Ә.

Өтінім байқауды ұйымдастыру комитетіне жіберіледі: Қостанай қаласы
әкімдігінің ББ, №201 каб. 2019 ж. 30.11 дейін

