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АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

«ZIAT» ғылыми – әдістемелік орталығы Cіздерді  «Ҧлағатты ҧстаз» атты 

 ІХ Республикалық оқытушылар сайысына қатысуға шақырады   
 

Сайыстың негізгі мақсаты – нағыз ӛз мамандығының майталманын анықтау, яғни сайыс 

республика бойынша келген білім беру, мәдениет, әлеуметтік сала мамандары ұсынған жұмыстардың ең 

жақсысын таңдау, қатысушылар дистанционды түрде конкурсқа қатысып, ӛздерінің педагогикалық 

тәжірибелерімен бӛлісе алады және біліктілік деңгейлерін кӛтере алады. 

І. САЙЫС КЕЛЕСІ БАҒЫТТАР МЕН НОМИНАЦИЯЛАР БОЙЫНША ӚТКІЗІЛЕДІ: 

1 БАҒЫТ. Сабақтан тыс уақытта балалардың дамып-жетілуіне себепші болатын бағдарламалар 

(балаларға қосымша білім беру бағдарламалары, балалардың сабақтан тыс әрекеті, 

факультативтер, элективті курстар). 

1.1. Номинация. «Балаларға қосымша білім беру бағдарламалары»  (4-6    жастағы балалар үшін). 

1.2. Номинация. «Балаларға қосымша білім беру бағдарламалары»  (7-10 жастағы балалар үшін). 

1.3. Номинация. «Балаларға қосымша білім беру бағдарламалары» (11-14 жастағы балалар үшін). 

1.4. Номинация. «Балаларға қосымша білім беру бағдарламалары» (15-17 жастағы балалар үшін). 

1.5. Номинация. «Бастауыш сынып оқушыларының сабақтан тыс жұмыстар бағдарламасы (для 

детей 1-4 сынып оқушыларына). 

1.6. Номинация. «Факультативтердің бағдарламасы»  (5-9 сынып оқушыларына). 

1.7. Номинация. «Элективті курстар бағдарламасы»  (9-11сынып оқушыларына). 

 2 БАҒЫТ. Презентациялар және олардың білім беру процесіндегі рӛлі. 

2.1. Номинация. Сабақ беру кезіндегі презентацияның қолданылуы. 

2.2. Номинация. Сабақтан тыс уақыттағы презентацияның қолданылуы. 

2.3. Номинация. Тәрбиелік жұмыста презентацияның қолданылуы. 

2.4. Номинация. Ата-анамен жұмыс барысында презентацияның қолданылуы. 

2.5. Номинация. Әдістемелік жұмыстағы презентацияның қолданылуы. 

3 БАҒЫТ. Әдістемелік әзірлемелер. 

3.1. Номинация. Педагогикалық кеңес. 

3.2. Номинация. Сабақ. 

3.3. Номинация. Сынып сағаты. 

3.4. Номинация. Ата-анамен жұмыс. 

3.5. Номинация. Сабақтан тыс іс-шаралар. 

3.6. Номинация. Балаларға қосымша білім беру. 

ІІ. Сайыстың ӛткізілу уақыттары: 

Кезеңдері Уақыты 

Негізгі (жұмыстың жіберілуі) 01.11.2015-26.11.2015 

Қорытынды  

(жұмыстарды бағалау, конкурс қорытындысын шығару) 

27.11.2015-15.12.2015 

 

III. САЙЫСҚА ҚАТЫСУҒА ҚАЖЕТТІ ҚҦЖАТТАР: 
Сайысқа қатысу үшін келесі құжаттарды  Оқыту және дамыту орталығының электронды мекен-

жайына жіберу керек: 

- қатысу үшін ӛтініш және қоса жұмыс жіберіледі; 

- қатысу үшін тӛлем. 



«Ұлағатты ұстаз» атты ІХ  Республикалық 

 оқытушылардың  сайысы 
маңызды: Ӛтініш, жұмыс, тұбіртек бір папкада  электронды пошта арқылы Ұйымдастырушы 

комитетке жіберіледі. Хатты электрондық поштамен жіберген кезде  "Тема" бӛлігінде міндетті түрде 

қатысушының тегі және «Ҧлағатты ҧстаз-9 конкурсы» деп кӛрсетілуі керек. 

Сайысқа қатысу үшін жұмыстар teacher@ziat.kz электронды поштасына қабылданады 

Ескерту: Құжаттарды қабылдап алғаннан кейін Сіз бізден жауап-хат алуға тиіссіз. Егер жауап-хат 

келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз. 

 

IV. ӚТІНІШ ҤЛГІСІ ЖӘНЕ ОНЫ РӘСІМДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

9-шы  Республикалық оқытушылардың «Ҧлағатты ҧстаз» 

 атты сайысқа қатысуға ӛтініш ҥлгісі. 

Қатысушының аты-жӛні (толығымен)   

Нӛмір және бағыт атауы  

Нӛмір және номинация атауы  

Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)  

(толық заңды атауы кӛрсеілуі керек) 

 

Лауазымы  

Қатысушының пошталық адресі (индексімен) 

(ӛзініздің тҧратын мекен-жайыныз немесе жҧмыс 

орныныздың адресі, индексімен кӛрсетілуі керек) 

 

Үй телефоны (кодымен)  

Ұялы телефон  (7700 000 00 00)  

E-mail  

Ӛтініш жеке файлда рәсімделеді! 

Диплом ӛтініште кӛрсетілген мәліметтер бойынша толтырылады 
 

Егер сайысқа қатысушы әртүрлі бағыт бойынша қатысқан жағдайда, әр бағытқа ӛтініш жеке-

жеке рәсімделеді және барлығы бір файлмен жіберіледі. Сонымен қатар, қатысушы ӛтініште барлық 

номинация бойынша бір диплом немесе әр номинация бойынша жеке-жеке диплом керектігі туралы 

мәліметті кӛрсетуі қажет. Егер қатысушы ондай мәліметті кӛрсетпесе, дипломдардың дайындалуы 

автоматты түрде жүргізіледі. 

V. САЙЫСҚА ҚАТЫСУ ТӘРТІБІ 

«ZIAT» ғылыми – әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен ӛтіп отырған Республикалық 

оқытушылардың «Ҧлағатты ҧстаз» атты сайысқа қатысу туралы қосымша ақпаратты Сайыс 

Ережелерінен танысуға болады. Кӛрсетілген ережемен орталық сайтының «Оқытушылар конкурсы» 

бӛлімінен таныса аласыздар.  

VI. САЙЫСҚА ҚАТЫСУДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

Сайысқа қатысу үшін тӛлем құны – 5000 теңге. Егер сіз бірнеше номинация бойынша қатысатын 

болсаңыз, онда келесі номинациялардың әрқайсысы үшін ұйымдастырушылық тӛлем – 2000 теңге. Егер 

екі адам бір жұмыспен қатысатын болса, онда тӛлем 6000тенге, егер үш адам бір жұмыспен қатысатын 

қатысатын болса, онда тӛлем 7000тенге.  

 

VII. БАЙЛАНЫСТАР: 

Телефон: E-mail: Сайт:    Банктік  реквизиттер: 

+7 701 578 44 13 

+7 771 375 60 82 

+7 (7172) 904-666 

 

teacher@ziat.kz 
Конкурстық материалдар 

электронды поштаға 

жіберіледі,  «Ҧлағатты 

ҧстаз-9 конкурсы» деп 

белгіленеді. 

www.centeroir.kz ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

номер счета KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861 КБЕ 17 
 

Қҧрметпен,  

«ҒӘО «ZIAT» ЖШС жетекшісі  

                            Б.К.Жуманова 

 

mailto:teacher@ziat.kz
http://www.centeroir.kz/

