
Халықаралық мысықтар күніне арналған «Менің мейрімді және биязы жануарым»  
атты қалалық суреттер және фотосуреттер байқауын өткізу  

Ережесі 
Халықаралық мысықтар күніне арналған қалалық суреттер және фотосуреттер балалар 
байқауы, Жас натуралистер станциясында өткізіледі. 

 Жыл сайын 1-ші наурыз күні дүниежүзінің көптеген елдерінде мысықтар күнін 
атап өтеді. Бұл мереке дүниежүзіндегі осы жануардың миллиондаған иелерін біріктіреді. 
Бұл мерекенің әйгілілігі былайша түсіндіріледі: мысықтар ғасырлар бойы әлемдегі ең 
танымал үй жануары болып қалған және қала да береді: Жер шарының барлық 
тұрғындарының 80% үй жануарларын ұстайды және солардың тең жартысынан астамы  
мысықты артық көрді. 

 Жұмсақ жүнді үй асырандысы бала тәрбиесіне баға жетпес маңызы зор. Онымен 
бір үйде өмір сүре отырып, бала жақсы көруді, қамын ойлауды, қамқорлық жасауды, 
жауапкершілікті сезінуді, аяушылықты және уайымдау білуді үйренеді. 

 Байқаудың негізгі мақсаты мен міндеті: бір ғаламшарда өмір сүретін көршіге 
қамқорлықпен қарауға, қоршаған ортаның әдемілігін сезінуге, экологиялық және 
эстетикалық талғамының дамып жетілуіне тәрбиелеу болып саналады. 

2. Өткізілу орны және мерзімі 

 Қалалық суреттер және фотосуреттер балалар байқауы Алматы қалалық Жас 
натуралистер станциясында 2016 жылы 18-нен - 23-ші ақпан аралығында өткізіледі. 

       Суреттер, фотосуреттер, байқауға қатысу жөніндегі өтінімдер және бір жұмыс үшін 
төленетін 500 теңге ұйымдастыру жарнасы 2016 жылдың 23-ші ақпанына дейін 
ұйымдастыру комитетінде мына мекен-жайда қабылданады: Алматы қаласы, Щепкин 
көшесі, 27 үй; әдіскерлер бөлімі, ЖНС бухалтериясы. 

     Байқаудың қорытындысы Жас натуралистер станциясында 1наурыз сағ. 14-30 да 
«Менің мейрімді және биязы жануарым» атты қалалық мерекеде шығарылады. 

Өтініш үлгісі 

№ Жұмыстың 
атауы, 
Номинациясы 

Қатысушының 
Аты-жөні 

Сынып, 
Мектеп, 
ұйым 
 

Қатысушының 
жасы 

Жұмыстың 
Жетекшісі, 
Лауазымы, 
Жұмыс 
орны 

Байланыс 
телефоны 

 

3.Байқауға қатысушылар 

1. Байқауға Алматы қаласындағы 7-ден  16 жас аралығындағы мектеп оқушылары, 
мектептен тыс ұйымдардың және көркемөнер студиясының тәрбиеленушілері  қатыса 
алады.           

2.    Жеңімпаздарды  үш жас тобына қарай 7-9 жас, 10-13 жас, 14-16 жас бойынша қазылар 
алқасы  анықтайды. 



4. Қатысу жағдайы және өткізу тәртібі 

1. Әрбір қатысушы байқауға тек бір ғана: гуашь, пастель және т.б. техникада орындалған 
сурет тапсыра алады. Суреттің орындалуындағы шынайылығы, көркемдік сапасы  
ескерілетін болады. 

2. Суреттер, фотосуреттер жабыстыратын арнайы жақтау не қатырғы қағазда 
безендендіріледі, жұмыс көлемі – ф. А-3. Әрбір жұмысқа 5X7см көлемде заттаңба 
тіркеледі, қарпі Times New Roman, кегль 12, онда: қатысушының Аты-жөні, жасы, 
жұмыстың, ұйымның атауы, педагогтың Аты-жөні көрстіледі. Талапқа сай емес жұмыстар 
қабылданбайды. 

3. Бұл байқауға өте өзгеше, тартымды және қызықты үй асырандыларының фотосуреттері 
қабылданады. Фотосуреттердің көлемі 21х30см, екінші жағына автордың аты-жөні, туған 
жылы, білім беру ұйымы, атауы және суреттің мазмұны жөнінде қысқаша мағұлұмат. 
Басқа біреудің фотосуретін беріп жіберген (плагиат), байқауға қатысу құқығынан 
айырылады. 

4. Байқауға қатысуға әрбір ұйымнан, әр номинация бойынша 3 жұмыстан артық 
қабылданбайды.  

5. Байқауға қатысушыларға Жас натуралистер станциясының естелік дипломдарымен 
марапатталады. 

6. Білім беру ұйымдары жұмыстары мен өтініштерін 23 ақпан  2016 жылға дейін 
байқаудың ұйымдастыру комитетіне мына мекен-жайға өткізеді: 

Алматы қаласы, Жас натуралистер станциясы, Щепкин көшесі, 27; 

Анықтама телефоны: 309-75-99 (әдіскерлер кабинеті); 

e-mail: naturalist2011@mail.ru 

Байқауға 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. 
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