Гуманитарлы-техникалық академиясының 25 жылдығына орай, Ақмола және
Солтүстік Қазақстан облыстарының 9, 11 сынып оқушылары арасында «Мен неге
кәсіптік білім алғым келеді?» және «Мектеп бітіргеннен кейінгі менің жоспарларым»
тақырыптары бойынша шығармалар сайысын өткізу туралы
ЕРЕЖЕСІ

1.Жалпы ережелер
1. Осы ереже оқушылардың шығармашылық пен
ғылыми қызметі
қызығушылықтары мен азаматтық белсенділіктерін арттыруға бағытталған Ақмола және
Солтүстік Қазақстан облыстарының 9, 11 сынып оқушылары арасында шығармалар
сайысын өткізу тәртібі мен шарттарын анықтайды( бұдан әрі-сайыс).
2. Сайыстың мақсаты:
 мектеп оқушыларын кәсіпқойлыққа, мансапқа және әлеуметтік мәртебеге бағыттау,
шығармашылық және ғылыми қызметін көпшілікке дәріптеу;
 жоғары сынып оқушылары арасында түсіністік пен байланыс қалыптастыру,
оқушылардың назарын өзекті мәселелерге аудару;
 оқушылардың өзін-өзі
анықтауы, шығармашылық дамуы, зияткерлік
шығармашылықтарын дамыту және оларды ғылыми-зерттеу қызметтеріне тарту үшін
қолайлы жағдайлар жасау.
3. Сайыстың міндеттері:
 оқушылардың зияткерлік шығармашылығын алға тарту және насихаттау;
 жастардың өздерін толғандыратын ойлары мен көзқарастарын көрсету үшін
мүмкіндіктер жасау;
 мектептің дарынды оқушыларын анықтау және қолдау;
 дарынды мектеп оқушыларын қолдау мәселелерін шешуге қоғамдық көзқарас
қалыптастыру.
4. Сайысты ұйымдастырушы
4.1.
Сайысты
ұйымдастырушы
Көкшетау
гуманитарлы-техникалық
академиясы(бұдан әрі-Ұйымдастырушы).
4.2. Сайысты ұйымдастырушы Сайысты қажетті ұйымдастырушылық және
ақпараттық сүйемелдеумен қамтамасыз етеді, сайысты жариялауға арналған барлық
қажетті құжаттарды әзірлейді, оны өткізу шарттары туралы ақпараттарды БАҚ беттерінде,
http://gta.kz порталында және әлеуметтік желілерде жариялауды жүзеге асырады, сайысқа
қатысушылардың ұсынған құжаттарын және сайыс тапсырыстарын бағалау өлшемі
тізімін анықтайды.
5. Сайысқа қатысушылар
5.1. Сайыс Ақмола облысы мен Солтүстік Қазақстан облысының 9 және 11 сынып
оқушылары арасында өткізіледі.
6. Сайысты өткізу тәртібі
6.1. Сайыс 2017 жылдың 20 ақпанынан 5 сәуіріне дейінгі аралықта өтеді. 2017
жылдың 6 сәуірінен 19 сәуіріне дейін конкурстық комиссия түскен жұмыстарды
қарастырады, қабылданған белгілерге сәйкес оларды талдайды, бағалайды, сайыс
қорытындысын өткізеді және жеңімпаздарды анықтайды.
6.2. 2017 жылдың 5 сәуірінен кейін түскен сайыс материалдары сайысқа
жіберілмейді.
6.3. Сайысты ұйымдастырушы және сайыс(конкурс) комиссиясы хат алмаспайды,
педагогтарға, ата-аналарға, әр түрлі ұйымдарға сайысқа ұсынған материалдар, жүру
барысы және сайысты өткізу қорытындысы туралы ешқандай да ақпарат, сын пікірлер
бермейді.
6.4. Сайысқа ұсынылған материалдар қайтарылмайды.

6.5.Сайысқа ұсынылған материалдарды одан әрі пайдалану құқығы
Ұйымдастырушыға жатады.
6.6. Сайыс жұмыстарын қабылдауды Гуманитарлы-техникалық академиясы жүзеге
асырады: 020000, Көкшетау қаласы, Жамбыл көшесі 35, жұмыс күндері 9-00 –ден 13-00 ге
және 14-00-ден 18-00-ге дейін. Шығармалар электронды түрде gta151@list.ru электронды
поштасына жіберілуі тиіс.
7. Сайыс комиссиясы
7.1. Сайыс комиссиясы:
 сайысқа ұсынылған жұмыстарға сараптама ұйымдастырады және бағалау
өлшемдерін анықтайды;
 сайысты өткізу тәртібі мен шарттарын қадағалауды қамтамасыз етеді;
 сайыс қорытындысын өткізеді және үздік жұмыстардың жеңімпаздарын
анықтайды.
7.2. Сайыс комиссиясының құрамы Гуманитарлы-техникалық академиясының,
Гуманитарлы-техникалық колледжінің, орта мектептердің атақты ғалымдары мен
оқытушыларынан, көрнекті қоғам қайраткерлері мен БАҚ өкілдерінен тұрады.
7.3. Сайыс комиссиясының мүшелері өз қызметтерін ерікті ақысыз негізде жүзеге
асырады.
7.4. Сайыс жұмыстарын бағалау белгілері:
 тақырыпты ашу дәрежесі 1 баллдан 5 баллға дейін;
 баяндау қисындылығы, жұмыс мазмұндылығы, сауаттылығы 1 балдан 5 баллға
дейін;
 жеке көзқарасы 1 баллдан 5 баллға дейін бағаланады.
7.5. Комиссия отырысы мәжілісте оның 2/3 құрам кворумы болған жағдайда
өкілетті болады.
7.6. Сайыс жеңімпаздары ең жоғары балл алған сайыс жұмысының қатысушылары
болып табылады. Егер де балл саны тең болған жағдайда жеңімпаз туралы шешімді Сайыс
комиссиясы ең көп дауыспен қосымша дауыс арқылы қабылдайды.
7.7. Сайыс қорытындысы 2017 жылдың 20 сәуірінде өтеді.
7.8. Сайыс нәтижелері отырыста комиссия мүшелері қол қойған хаттамамен
ресімделеді.
8. Шығармаларды ресімдеу талаптары
8.1. Жұмыс мектеп шығармаларында ұсынылатын барлық талаптарға және
ұсынылған сайыс тақырыбына сәйкес келуі тиіс.
8.2. Шығарманы оқушы ешкімнің көмегінсіз өзі жазуы тиіс;
8.3. Шығарманың көлемі жұмыстың мазмұндылығына қарай кем дегенде 3 бет А 4
форматты қағазда компьютермен терілуі жазылуы тиіс;
8.4. Шығарма қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады.
8.5. Шығарма мәтініне тегі, аты, әкесінің аты(толық), сыныбы, мектебі, аудан, қала,
облыс, мекенжайы және байланыс телефондары көрсетілген негізгі беті қоса беріледі.
8.6. Орта оқу орындарының 9 және 11 сынып оқушыларының шығармалары
қабылданады.
8.7. Сайыс комиссиясы жоғарыда айтылған талаптарға сәйкес келмейтін
шығармаларды ескертусіз сайысқа қатысуға жібермеуге құқылы.
9. Сайысты қорытындылау
9.1. Сайысты қорытындылау Комиссиямен қызметтің бекітілген уақытына сәйкес
жүзеге асырылады.
9.2 Сайыс қорытындысы бойынша 9 және 11 сынып оқушылары арасында 3
жүлделі орын беріледі.
9.3.Сайыс жеңімпаздары дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен
марапатталады: бірінші орын – 25 000 теңге, екінші орын – 15 000 теңге және үшінші
орын – 10 000 теңге.

9.4. Бірінші орынның иегері 50 баллдан кем емес ҰБТ сәтті тапсыру немесе
колледжге түсу емтихандарын сәтті тапсыру кезінде Гуманитарлы-техникалық
академиясында, Гуманитарлы-техникалық колледжінде немесе «Мақсат» колледжінде
бірінші оқу жылында тегін оқу құқығына ие болады.
9.5. Сайыс нәтижелері БАҚ беттерінде, http://gta.kz порталында және әлеуметтік
желілерде орналастырылады.
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қауымдастығының

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса сочинений среди школьников 9 и 11 классов Акмолинской и
Северо-Казахстанской
областей на
темы
«Почему
я
хочу
получить
профессиональное образование?» и «Мои планы после завершения обучения в
школе», посвященного 25-летию Гуманитарно-технической академии
1.Общие положения
1. Настоящее положение определяет процедуру и условия проведения конкурса
сочинений среди школьников 9 и 11 классов Акмолинской и Северо-Казахстанской
областей, (далее - конкурс), направленного на повышение гражданской активности и
интереса учащихся к творческой и научной деятельности.
2. Цель конкурса:
 популяризация творческой и научной деятельности, ориентация учащихся
школ на профессионализм, карьеру и социальный статус.
 формирование понимания и каналов коммуникации среди школьников старших
классов, привлечение внимания школьников к актуальным проблемам.
 создание
благоприятных
условий
для
самоопределения,
творческой
самореализации личности учащихся, развития интеллектуального творчества учащихся,
привлечения их к научно-исследовательской деятельности.
3. Задачи конкурса:
 продвижение и пропаганда интеллектуального творчества учащихся;
 предоставление молодым людям возможности для выражения взглядов и идей по
волнующим их проблемам;
 выявление и поддержка талантливых учащихся школ;
 привлечение общественного внимания к решению вопросов поддержки
талантливых школьников.
4. Организатор конкурса
4.1. Организатором конкурса является Гуманитарно-техническая академия г.
Кокшетау (далее – организатор).
4.2. Организатор конкурса обеспечивает необходимое организационное и
информационное сопровождение Конкурса, готовит все необходимые документы для
объявления конкурса, осуществляет публикацию в СМИ, на портале http://gta.kz и
социальных сетях информации об условиях его проведения, определяет перечень
документов, представляемых участниками конкурса и критерии оценки конкурсных
заявок.
5. Участники конкурса
5.1. Конкурс проводится среди учащихся 9 и 11 классов Акмолинской и СевероКазахстанской областей.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с 20 февраля по 5 апреля 2017 года. С 6 апреля по 19
апреля 2017 года конкурсная комиссия рассматривает поступившие работы, анализирует и
проводит их оценку согласно принятым критериям, подводит итоги конкурса и
определяет победителей.
6.2. Конкурсные материалы, поступившие позднее 5 апреля 2017 года, к участию в
конкурсе не допускаются.
6.3. Организатор конкурса и Конкурсная комиссия не вступают в переписку, не
дают какую-либо информацию, рецензии и отчеты педагогам, родителям, различным
организациям и др. за представленные к конкурсу материалы, ход и итоги проведения
конкурса.
6.4. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
6.5. Права на дальнейшее использование материалов, предоставленных на конкурс,
принадлежат Организатору.

6.6. Прием работ на конкурс осуществляется Гуманитарно-технической академией
по адресу: 020000, г. Кокшетау, ул. Джамбула 35, в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и 14-00 до
18-00. Сочинения должны быть в электронном виде набраны и присланы на электронную
почту: gta151@list.ru.
7. Конкурсная Комиссия
7.1. Конкурсная Комиссия:
 определяет критерии оценки и организует экспертизу работ, представленных на
конкурс;
 обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий проведения конкурса;
 подводит итоги конкурса и определяет победителей лучших работ.
7.2. В состав конкурсной комиссии входят известные ученые и ведущие
преподаватели Гуманитарно-технической академии, Гуманитарно-технического колледжа
и средних школ, видные общественные деятели и представители СМИ.
7.3. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на
добровольной безвозмездной основе.
7.4. Критерии оценки конкурсных работ:
 степень раскрытия темы от 1 до 5 баллов;
 логичность изложения, содержательность работы, грамотность от 1 до 5 баллов;
 собственная точка зрения от 1 до 5 баллов.
7.5. Заседания комиссии считаются правомочными при наличии кворума не менее
2/3 ее состава.
7.6. Победителями Конкурса считаются участники, конкурсные работы которых
набрали наибольшую сумму баллов. При равном количестве баллов решение о
победителе конкурсная Комиссия принимает дополнительным голосованием простым
большинством голосов.
7.7. Подведение итогов конкурса состоится 20 апреля 2017 года.
7.8. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается
присутствующими на заседании членами Комиссии.
8. Требования к оформлению сочинений
8.1. Работы должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к
школьным сочинениям и соответствовать предложенной теме конкурса.
8.2. Сочинение должно быть выполнено учеником лично и самостоятельно, без
привлечения третьих лиц.
8.3. Объем сочинения не более 3-х напечатанных страниц формата А4.
8.4. Сочинение представляется на казахском или русском языках.
8.5. К тексту сочинения прилагается титульный лист с указанием фамилии, имени и
отчества конкурсанта полностью, класс, школа, район, город, область, адрес и контактные
данные.
8.6. Принимаются только сочинения школьников и учащихся 9 и 11 классов
средних учебных заведений.
8.7. Конкурсная Комиссия вправе не допускать сочинение к участию в конкурсе,
несоответствующее вышеуказанным требованиям без предупреждения.
9. Подведение итогов конкурса
9.1. Подведение итогов конкурса осуществляется Комиссией в соответствии с
утвержденным регламентом деятельности.
9.2 По итогам конкурса присуждается по три призовых места среди 9-х и 11-х
классов.
9.3.Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами в
размере: 25 000 тенге - за первое место, 15 000 тенге - за второе место и 10 000 тенге - за
третье место.
9.4. Обладатель первого места пользуется правом бесплатного обучения за первый
курс обучения в Гуманитарно-технической академии, или Гуманитарно-техническом

колледже и колледже «Максат», при условии успешной сдачи ЕНТ с количеством не
менее 50 баллов или вступительных экзаменов в колледж.
9.5. Результаты конкурса будут размещены в СМИ, на портале http://gta.kz и
социальных сетях.
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса сочинений
среди школьников
Аюлов Абильмажин
Мусаипович
Ермолаева Светлана
Александровна

-

Каримов Бауржан
Каиргельдинович

-

-

Ректор Гуманитарно-технической академии, д.э.н.,
профессор, председатель
Заместитель руководителя управления образования
Акмолинской
области,
м.э.н.,
заместитель
председателя
Проректор по НИРиИР Гуманитарно-технической
академии, к.э.н., доцент, секретарь
Члены Комиссии:

Жунусов Бақыт Газизович

-

Косянюк Валентина
Викторовна
Винтер Елена Борисовна
Савченко Ирина Петровна

-

Хусаинова Кунсулу
Пернебаевна
Джумабеков Марат
Кабенович

-

-

-

Почетный житель г. Кокшетау, д.э.н., профессор,
академик
главный
редактор
областной
общественнополитической газеты «Акмолинская правда»
Директор средней школы №1 г. Кокшетау
проректор
по
учебно-методической
работе
Гуманитарно-технической академии, к.э.н., и.о.
профессора
директор Гуманитарно-технического колледжа
Президент
Ассоциации
Акмолинской области

предпринимателей

