«Менің шағын Отаным» қалалық сырттай
фотоколлаждар байқауының
ережесі
1. Жалпы негіздемелер:

Сайыстың мақсаты:
- Балалар мен ересектердің өздерінің шағын Отанының мұрасын
кешенді меңгеру мен сақтауға назарын аудару;
- Мұраның мәдени және табиғилығын сақтауға әрекет жасайтын этнос пен
табиғи орта өзара қарым қатынасын меңгеретін педагогтар, балалар мен
жасөспірімдердің шығармашылық ниетін анықтау және қолдау;
- Экологиялық мәдениетті қалыптастыру жолын іздеуге бағытталған
мәдениет және этника аралық диалог толеранттылығын дамыту;
- Балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік үйренуге жағдай жасап, Сайыстың
тақырыбы бойынша іс әрекетке баулу.

Сайыстың ұйымдастырушылары болып табылады: «Қостанай
қаласының әкімдігінің білім бөлімі» ММ, «Қостанай қаласының әкімдігінің
білім бөлімінің қалалық техникалық шығармашылық мектебі » ҚММ.
Фотоколлаждар Сайысының тақырыптары:

«Біздің Қазақстанның шағын бұрышы»;

«туған өлкенің табиғаты мен и фаунасы»

«біздің уақыттың батыры;

«Туған өлкенің дәстүрлері».
Сайыстың қатысушылары:
2.1. Сайысқа барлық түрдегі білім беру мекемелерінің өзінің шағын
отанының табиғи және мәдени мұрасын меңгеру мен сақтауға қызығушылық
танытатын 10 - 16 жас аралығындағы балалары қатыса алады.
2.2.Жеке
және
ұжымдық
қатысу
жіберіледі.
2.3.Өтініш – сауалнама түріндегі қатысушылар түркеуі (командалар үшін әр
команда мүшесінің тіркелуі міндетті) сайыстың сайтында өтеді
(kst_gshtt@mail.ru), барлық сұрақтар үшін 54-52-97 телефоны бойынша Ш.И.
Шегенаға немесе 73-00-53 телефоны бойынша Т.С. Керибаевқа хабарласу.
2.4.Сайысқа қатысуға өтініш 2019 жылдың 20 ақпанына дейін қабылданады.
2.5.Сайыстың ұйымдастырушылары құқылы: сайыстың ұйымдастырушылар
сайтында өз жұмыстарын орналастыру; өз жұмыстарын басылған немесе
цифрлік түрде сайыс жюрінің бағалауы үшін тапсыру; финалшылар
жұмыстарын басылған немесе цифрлік түрде сайыс көрмелеріне
орналастыру; Сайысты өткізу және оның нәтижелері туралы ақпарат үшін

БАҚ баспа және электронды түрде финалшылар жұмысын қолдану; сайыс
пен көрмені жетекшілеп отыратын, оны өткізуде айрылмас бөлік болып
табылатын альбом, ақпараттық буклеттер, цифрлік тасушылар дайындау
үшін финалшылар жұмысын қолдану; сайыстың атақтылығын арттыруға
арналған келешектегі арнайы іс шаралар өткізу үшін финалшылар жұмысын
қолдану.
3. Сайыстың өткізу тәртібі мен мерзімі:
3.1. Сайыс екі сатыда өтеді – қалалалық және облыстық.
3.2. Қалалық сатының өткізу мерзімі: 2019 жылдың ақпаны.
4. Сайыс жұмыстарына қойылатын талаптар:
4.1.Сайысқа тақырыпқа және техникалық талаптарға сай фото коллаждар
қабылданады.
4.2.Жұмыс баспаға келетін сападағы 20 х 30 сантиметр көлемінде болуы
керек (разрешение 300 dpi).
4.3.Фотосуреттер өтініш жіберу уақытында электронды түрде ұсынылуы
керек.
4.4.Фотоколлаж түрі реттелмейді. Фотоколлаж
құруға
арналған
фотосуреттер графикалық редакторлар арқылы түзетіледі (ретушь, түзету,
"қызыл көздер" түзетуі).
4.5.Фотоколлаж үшін тек авторлық фотосуреттер қолданылады. Интернетресурсының қолданылуы рұқсат етілмейді.
5.Сайысқа түскен жұмыстардың бағалану критерийлері:
5.1.Сайыстың фотоколлаждарының мақсаты мен тақырыбына сай болуы;
5.2.Мазмұндылығы, жұмыс ақпараттылығы;
5.3.Жұмыстың эмоционалды бағыты;
5.4.Идеяның ерекшелігі;
5.5.Композициялық шешім;
5.6.Графикалық объектілердің сапасы (шапшаңдылығы, алмастылығы,
жарықтығы, фотосурет ақаулықтарын жою және басқа.);
5.7.Қызықты нәтижелердің болуы;
5.8.Жалпы көркем қабылдау.
6. Сайыстың жетекшілігі:
6.1. Сайыс ұйымдастырушысы әр номинация бойынша әділқазылар бекітіп,
сайыс қорытындыларын шығарады.
6.2. Сайыс ұйымдастырушылары әділқазылар кепілдемелерін ескеріп
жүлделік орындардың күнін ауыстыруға және қосымша (арнайы)
марапаттаулар енгізуге құқылы.
7.Сайыстың
нәтижелерін
шығару:
7.1.Әділқазылар сайыстың қорытындысын шығарып жеңімпаздарды 2019
жылдың 26 қаңтарына дейін шығарады.

7.2. Әділқазылар шешіміне байланысты сайысқа қатысқан жұмыстардың
авторлары
марапатталады:
- диплом I деңгей – әр номинацияда;
- диплом II деңгей – әр номинацияда;
- диплом III деңгей – әр номинацияда;
-Лауреат
дипломы
сайыс
номинацияларында.
7.3.Әр деңгейдегі дипломдар беру шешімі әділқазылар қабылдайды және
сайыс жұмыстарының сапасына байланысты.
8.Сайыстың әділқазылары
8.1.Қалалық сайыстың әділқазылары төраға мен 3- әділқазылар мүшесінен
тұрады.
Қосымша 1.
«Менің шағын Отаным» қалалық
сырттай сайысының
САУАЛНАМА-ТАПСЫРЫСЫ
1. Жұмыс атауы.
2. Ұсынылатын номинация.
3. Автордың аты-жөні, (толық), туған жылы мен күні.
4. Жетекшінің аты-жөні (бар болса), жұмыс орны, лауазымы, атағы, деңгейі.
5. Кеңесшінің аты-жөні (бар болса), жұмыс орны, лауазымы, атағы, деңгейі.
6. Оқу орны (мектеп, сынып), мекен жайы, индекс, телефон.
7. Жұмыс орындалған білім беру мекемесі, мекен жайы, индекс, телефон.
8. Оқушылар ұйымының атауы.
9. Үй мекен жайы, индекс, телефон, e-mail.

