
«Астана ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған көрмеге арналған  
«Болашақтың энергиясы»  атты Қалалық экологиялық білім марафонын өткізу  

Ережесі 
1. Жалпы ереже 

1.1. Білім экомарафонының негзгі мақсаты мен міндеті: 
-  оқушылардың назарын энергияүнемдеу мәселесіне араластыру 
- Жер ғаламшар – ортақ үйдің тағдыры үшін жауапкершілікке, табиғатқа көңіл бөлуге 
белсенді адамгершілік ұстанымын қалыптастыру 
- экологиялық сана-сезімдегі шығармашылық тұлға қалыптастыру 
1.2.Қалалық экологиялық білім марафоны Алматы қалалық табиғи ресурстар және  
табиғатты пайдалануды реттеу Басқармасының қолдауымен Жас натуралистер 
станциясында өткізіледі. 
 

2. Өткізілу орны және уақыты 
2.1.  Қалалық экологиялық білім марафоны Алматы қаласы Жас натуралистер 
станциясында  қазақ тілінде оқитын мектептер үшін 20.01.2016 жылы, орыс тілінде 
оқитын мектептер үшін  21.01.2016 жылы  өткізіледі. Марафонның басталуы сағ.10-00 де. 
2.2. Марафонға қатысу үшін мектеп топтары өтініштерін 12 қаңтар 2016 жылға дейін 
Ұйымдастыру комитетіне мына мекен – жайға жібереді Алматы қаласы,Щепкин көшесі, 
27; әдіскерлер бөлімі, тел: 309-75-99; факс 309-66-44, e-mail: naturalist2011@mail.ru 
 
Өтінім үлгісі: 
№ Қатысатын топтардың 

аты-жөні 
Ұйымның атауы, 
Мектеп, 
Сынып  

Жетекшінің 
аты-жөні 

Жетекшінің және 
қатысушының 
байланыс 
телефондары 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 
2.3. Марафонға қатысу үшін топтар -1000 теңге ұйымдастыру жарнасын төлеу қажет. 
Төлем Жас натуралистер станциясының бухгалтериясында жүргізіледі. 

 
3. Марафонға қатысушылар 

 
3.1. Марафонға қатысушылардың топтары 8-11сыныптың бес оқушысынан болуы мүмкін. 
3.2. Білім ұйымдары марафонға қатысу үшін педагогтың бастауымен тек бір ғана топ 
жіберуіне болады. 

4.Марафонды өткізу тәртібі 
4.1.Марафон бағдарлама бойынша өткізіледі, оқушыларға өздерінің экологиялық 
білімдерін көрсетуге мүмкіндік беріледі, марафонның тақырыбы бойынша тапсырмаға10 
сұрақ кіреді. 
4.2. Әрбір топқа жеке жұмыс орны беріледі. Қатысушылар тапсырманы орындау үшін 
өзімен бірге дәптер және жазуға арналған керек-жарақтары болуы керек. 
4.3. Топтар тапсырманы байқау уақыты басталғаны туралы сигналдан кейін орындауды 
бастайды және тиісті уақыт біткеннен кейін жұмысты жалғастыруын тоқтатады. 
4.4. Байқау жұмыстарын қазылар алқасы келесі критерий бойынша бағалайды: 
мазмұндаманың өзгешелілігі, түбегейлі қарастырылуы, марафон тақырыбына жауап 
мазмұнының сәйкестігі. 

5. Қортындысын шығару және жеңімпаздарды марапаттау 



 
5.1. Жеңімпаздарды қазылар алқасының мүшелері анықтайды. Жұмыстың бағалануы 
қазылар алқасының хаттамасы бекітілген соң хабарланады. 
5.2. Жұмыс жетекшілері және жүлделі орын алған жеңімпаздар  Ұйымдастыру 
комитетінің дипломдарымен марапаталады. 
5.3.Бағдарламаға қатысуға атсалысқан жеңімпаздардың жетекшілері – педагогтар, алғыс 
айтқан хаттармен, мақтау қағаздарымен және дипломдармен бағаланады. 
5.4. Жүлделі орындарға ілікпей қалған топтарға қатысқаны үшін куәліктер алады. 

 
 

       Марафонға қатысу  осы Ереженің тәртібіне толық және сөзсіз қабыл алуды 
білдіреді. Осы Ереженің тәртібі орындалмаған жағдайда, қатысушы қатысу құқығынан 
айырылуы мүмкін. Конференцияның қатысу құқығынан айырылу: 
ұйымдастырушылармен қазылар алқасымен шиеленісу, байқаудың беделіне нұсқан 
келтіруі мүмкін болып саналады. 

 
 

 


