
 

 

 

 

 

 

 

 

Шығ. №1645       «04» мамыр 2020ж. 

 

«ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығы  

 «ТӘРБИЕШІ БОЛУ - БАҚЫТ!» атты қашықтықтан өткізілетін мектепке дейінгі 

мекеме қызметкерлерінің ХІІІ Республикалық эссе сайысын жариялайды 

 

Конкурстың мақсаты: білім беру саласындағы қызметкерлерінің кәсіби мамандарын, ең 

үздік жұмыстарды анықтау, авторларға әріптестерімен қашықтықтан жарысуға мүмкіндік жасау, 

жалпылау және педагогикалық тәжірибені тарату. 

Сайыстың өткізілу тәртібі: Сайысқа қатысу форматы – сырттай, яғни қатысушының 

қатынасуын қажет етпейді. Сайысқа қатысушылар өз жұмыстарын электронды түрде электронды 

пошта арқылы жібереді.  

Конкурс қатысушылары: 

Конкурсқа жеке қатысу. Конкурсқа қатысу ерікті болып табылады. Конкурсқа мектепке 

дейінгі білім беру мекемесінің педагогтары мен тәрбиешілері қатыса алады. Қатысушылардың жасы 

шектелмейді, педагогикалық өтілі ескерілмейді. 

Жіберілген материалдар рецензияланбайды және қайтарылмайды. Негізгі критерийлерге 

сәйкес келмейтін жұмыстарды ұйымдастырушы комитеті қабылдамау құқығын өзіне қалдырады 

 

Конкурсты өткізу мерзімі мен тәртібі: 

1. құжаттарды қабылдау 30.05.2020ж. дейін 

2. жұмыстарды тексеру 01.06 – 13.06.2020ж. 

3. дипломдарды жіберу 15 маусымнан кейін 

 

Конкурсқа қатысуға керекті құжаттар тізімі 

- қатысушының өтініш-сауалнамасы  

- сайыстық жұмыс (Эссе) 

- ұйымдастырушылық төлем төлегені туралы квитанция көшірмесі. 

Сайысқа қатысу үшін жұмыстар astana_center_2013@mail.ru электронды поштасына 

қабылданады 

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

жауап-хат келмесе бізбен хабарласуыңызды сұраймыз. 

 

Жұмысқа қойылатын талаптар 

1. «Тәрбиеші болу - бақыт» тақырыбында жазылған эссе жұмыстар қабылданады, жұмыстар 

қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі. 

2. Эсседе қатысушының жұмысының нәтижесі көрініс табады, автор туралы ақпарат беріледі, 

оның жетістіктері сөз болады, оның мектепке дейінгі білім беру мекемесінің тәрбиешісі мамандығын 

таңдаудағы себептері туралы айтылады. 

3. Эссені рәсімдеу ережелері: 5 беттен артық емес, ашық шет 2 см, кегель 14, шрифт Times 

New Roman, жоларалық интервал – дара, азат жол 1,25 см, бет ориентациясы – кітаптық. 

4. Эссеге жеке фото суреттері бар қосымша қоса жіберіледі, онда автордың педагогикалық 

шеберлігін көрсететін процесстер бейнеленуі қажет. Фото суреттер саны – 3 –тен аз емес және 8-ден 

көп емес, барлық фото суреттер түсініктемелермен көркемделу қажет. 

Конкурстық жұмыстарды бағалау көрсеткіштері мен критерийлері. 

Конкурсқа жіберілген жұмыстар конкурс басталарда белгіленген негізгі критерийлер бойынша 

бағаланды: 

Эссе критерийлері: 

 авторлық даралықтың болуы; 

mailto:astana_center_2013@mail.ru


 аргументацияның орын алуы; 

 құрылымдық ерекшелік; 

 хаттық қарым – қатынас ерекшеліктері (автордың жеке стилінің болуы, баяндаудың 

экспрессивтілігі). 

 Қазіргі кезде мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің тәрбиешілері қандай болулары 

керек. 

Марапаттау. 

Конкурстың қорытындысы бойынша комиссия жеңімпаздарды және номинациялар бойынша 

жеңімпаздарды (I, II, III орын) анықтайды. Байқау комиссиясы арнайы (қосымша) номинация құру 

құқығына ие болады және жұмыстардың қарастыру уақыттын өзгертуі мүмкін. Жеңімпаздардың 

және номинациялар бойынша жеңімпаздардың санына кірмеген қатысушылар, қатысушы 

дипломдарын алады.  

Сайыстық жұмыстың, біздің сараптаушы педагогтық комиссияның қарап шығуымен 

бағалануына орай, сіз дипломның электронды түрін аласыз. Электронды диплом JPEG 

форматындағы электронды сапалы файл түрінде беріліп, қатысушының электронды пошта жәшігіне 

жіберіледі. 

Дипломдарды жолдау конкурстың қорытындысын шығарғаннан кейін жүзеге асырылады. 

Сайыстың қортындысы centeroir.kz сайтында жарияланады. 

Сараптамалық қорытындылар қатысушыларға берілмейді. Байқау материалдарының 

мазмұнына ұйымдастыру комитеті жауапты емес.  

 

Сайсқа қатысудың қаржылық шарттары 

Назар аударыңыз! Қатысу ерікті ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Орталықтың ұйымдастыруымен өтіп отырған Сайысқа қатысу ақылы. Қатысу төлемін 

қатысушы өз қаражаты есебінен төлейді. Ұйымдастырушылық төлемі 2000 теңге.  

Дипломның қағаз жүзіндегі нұсқасын алам деген жағдайда (диплом "Казпошта" АҚ арқылы 

жіберіледі) негізгі төлемге қоса қосымша 1500тг төленеді. 

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

astana_center_2013@mail.ru 

 

Сайт:  

www.centeroir.kz  

 

 

Банктік реквизиттер: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Қазақстан Халық Банкі" 

БИН 140540011754 

№ счета KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861  

КБЕ 17 

 

Kaspi арқылы төлеу тәртібі 

Kaspi.kz қосымшада "төлемдер" → "білім беру" → 

"мектептер мен курстар" → "Нұр-сұлтан" бөліміне 

өтіп, тізімнен "ZIAT" ғылыми-әдістемелік орталығын 

таңдаңы 

 

 

Құрметпен,  

ҒӘО «ZIAT» директоры, Б. Жуманова 

 

  

mailto:astana_center_2013@mail.ru
http://www.centeroir.kz/


 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №1645        «04» мая 2020г. 

 

«Научно-методический центр «ZIAT» объявляет 

ХІІІ Республиканский конкурс эссе работников дошкольного учреждения 

«ТӘРБИЕШІ БОЛУ - БАҚЫТ!»  

 

Цель конкурса: выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности 

работников образования, предоставление авторам работ возможности соревноваться со своими 

коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно), 

обобщение и распространение педагогического опыта. 

Порядок проведения конкурса: Формат проведения Конкурса – заочный, т.е. не требующий 

личностного присутствия участников Конкурса. Все материалы на Конкурс представляются в 

электронном виде по электронной почте. 

Участники Конкурса.  
Участие в конкурсе индивидуально. Участие в Конкурсе является добровольным. Принять 

участие в Конкурсе могут воспитатели и педагогические работники дошкольного учреждения. 

Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой 

право не принимать к участию в Конкурсе работы, которые не соответствуют основным критериям. 

Предмет конкурса: Для участия в конкурсе необходимо предоставить эссе на тему 

«Тәрбиеші болу - бақыт!» 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

1. прием заявок и материалов по 30.05.2020г. 

2. экспертиза работ 01.06 - 13.06.2020г. 

3. рассылка дипломов после 15 июня  

 

Необходимые документы для участия в Конкурсе 

- заявку на участие; 

- конкурсный материал (эссе); 

- оплату регистрационного взноса. 

Документы и материалы отправляются на электронный адрес оргкомитета: 

astana_center_2013@mail.ru в установленные сроки.  

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение того, что ваши работы 

приняты на конкурс, если Вы не получили ответ, то просим связаться с нами. 

 

Требования к работе. 

1. На Конкурс предоставляются работы, которые представляют собой эссе на тему «Тәрбиеші 

болу - бақыт!», Эссе должен быть написан на казахском либо русском языке. 

2. В эссе отражаются результаты работы участника, основные сведения об авторе, о его 

достижениях, о причинах выбора профессии воспитателя дошкольного учреждения. 

3. Правила оформления эссе: не более 5 страниц, поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New 

Roman, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, 

ориентация листа – книжная. 

4. Отдельно к эссе формируется приложение с фотографиями, отражающими автора в 

процессе педагогического мастерства. Количество фотографий – не менее 3 и не более 8, все 

фотографии должны содержать комментарии. 

Критерии и показатели оценки конкурсных работ. 

Представленные на Конкурс работы будут оцениваться на основании установленных до 

начала Конкурса критериев: 



Критерии эссе: 

 индивидуальность авторской манеры; 

 наличие аргументации; 

 особенность структуры; 

 навыки письменной коммуникации (индивидуальный авторский стиль, экспрессивность 

повествования). 

 каким должен быть современный воспитатель дошкольного учреждения. 

Награждение 

По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители по 

номинациям. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учредить дополнительные номинации и 

изменить сроки рассмотрения конкурсных материалов. Конкурсанты, не вошедшие число 

Победителей и победителей по номинациям, получают дипломы участников.  

В соответствии с оценкой конкурсной работы, вы получаете диплом в электронном виде. 

Электронный диплом выдается в виде качественного электронного файла в формате JPEG, 

отправляем на электронный почтовый ящик участника.  

Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса. Результаты конкурса будут 

размещены на нашем сайте: centeroir.kz  

Экспертные заключения участникам не предоставляются. Ответственность за содержание 

представленных работ организаторы Конкурса не несут. 

 

Финансовые условия участия в конкурсе 

Обратите внимание! Участие осуществляется на добровольной платной основе. 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных взносов участников. 

Организационный взнос составляет 2000тг с участника.  

В случае, если вы хотите получить диплом в бумажном варианте (отправка диплома через АО 

"Казпочта"), то необходимо к основной стоимости доплатить 1500тг. Оплата производится по 

банковским реквизитам. 

 

Телефон: 

+7 701 578 44 13 

 

E-mail: 

astana_center_2013@mail.ru 

 

Сайт:  

www.centeroir.kz  

 

 

Банковские реквизиты: 

ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО "Народный Банк Казахстана" 

БИН 140540011754 

№ счета KZ 816 017 111 000 002 989  

БИК HSBKKZKX 

КНП 861  

КБЕ 17 

 

Порядок оплаты через Kaspi 

В приложении Kaspi перейдите в раздел «Платежи» → 

«Образование» → «Школы и курсы» → меняете регион 

на г.Нур-Султан, далее выберите из списка Научно-

методический центр «ZIAT» 

 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

С уважением, руководитель «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б. 

  

mailto:astana_center_2013@mail.ru
http://www.centeroir.kz/


 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ХІІІ РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

 РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ТӘРБИЕШІ БОЛУ БАҚЫТ» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) участника  

Полное наименование (без сокращения) места работы 

(нужно указать полное юридическое наименование 

учреждения) 

 

Должность  

Телефон мобильный (пример, +7 700 000 00 00)  

E-mail для рассылки диплома  

Почтовый адрес (указывается в случае оплаты)   

Уважаемые педагоги, будьте внимательны при заполнении Заявки!!! 

Диплом заполняется в соответствии с заявкой.  

В случае если данные в заявке поданы неверно и диплом отправлен с ошибкой, то диплом 

исправлению не подлежат. 

 

 

 

 

«ТӘРБИЕШІ БОЛУ - БАҚЫТ!» атты қашықтықтан өткізілетін мектепке дейінгі мекеме 

қызметкерлерінің ХІІІ Республикалық эссе сайысына өтініш  

 

Қатысушының аты – жөні (толығымен)   

Жұмыс орнының толық атауы (қысқартусыз)  

 (толық заңды атауы көрсетілуі керек) 

 

Лауазымы  

Ұялы телефон (мысалы, +7 700 000 00 00)  

Диплом жіберу үшін пошталық адресі E-mail   

Пошталық мекен-жай (төлеген жағдайда көрсетіледі)  

Құрметті оқытушылар, өтінішті толтырарда мұқият болуларыңызды сұраймыз!!! 

Диплом өтініштегі деректерге сәйкес толтырылады. Егер өтініште мәлімет қате кетіп, диплом 

жасалып, жіберілген жағдайда, диплом қайта жасалмайды 

 

 

 


