
«Құстар қалашығы» атты қалалық экологиялық бағдарламаны өткізу 

Ережесі 

I.Жалпы ереже 

2015-ші жылдың қарашасынан 2016-шы жылдың наурызына дейін өтетін «Құстар 
қалашығы» Қалалық бағдарламасы Алматы қаласының орнитологиялық фаунасын 
қорғауға арналған. 
II. Бағдарламаның мақсаты мен міндеті 
Мақсаты: жыл бойы құстарға дер кезінде көмек көрсету,сонымен қатар мектеп 
оқушыларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру,белсенді өмір ұстанымына және 
туған өлкесінің құстарына жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу. 
Міндеттері: 
-білім беру мекемелерінде табиғатты қорғау жұмысын белсендіру, табиғатқа ұқыпты 
қараға тәрбиелеу; 
-Алматы қаласындағы құстардың түрлерін және санын көбейтуге атсалысуға және 
оқушыларды іс-шараларды өткізуге қатыстыру; 
-орнитология саласында зертеу және ғылыми бақылау әдістерін меңгере алатын 
оқушыларды анықтау; 
-балаларды туған жердің табиғатын сүюге, ондағымекен етуші жануарларға 
жауапкершілікпен қарауға және қорғауға дағдыландыру; 
-мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін дамытуға; 
-табиғатты сауатты білуге дағдыландыру және экологиялық мәдениеттілігін 
қалыптастыру. 
III.Бағдарламаны ұйымдастырушылар 
1.Алматы қаласы жас натуралистер станциясы 
2.РОО Қазақстандағы биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы 
IV.Бағдарламаға қатысушылар 
Бағдарламаға Алматы қаласының мектеп оқушылар ұжымы мен балалар бірлестігі қатыса 
алады. 
V.Ұйымдастыру комитеті 
Ұйымдастыру комитеті келесі қызметті атқарады: 
1)бағдарламаға қатысушыларды тіркейді, байқау материалдарын жинастыруды жүзеге 
асырады; 
2)байқауға қатысушылар үшін тапсырма дайындауды қамтамасыз етеді; 
3)байқаудың қазылар алқасы құрамын құру; 
4)байқаудың салтанатты ашылуын және жеңімпаздарды марапаттау рәсімін 
ұйымдастырады. 
VI.Өткізу тәртібі 
Бағдарлама келесі байқауларды қамтиды; 

1) «Құстарға арналған ең жақсы жемшашар» (қараша-желтоқсан)-оқушылар құстарға 
арнап жемшашар жасап іледі және қыс бойы құстарды тамақтандырады. 

2) «Құстар асханасының қонақтары» (желтоқсан-наурыз)-фотобайқауы, қатысушылар 
қыс бойы өз жемшашарларын бақылайды, жемшашарға қонған құстарды 
фотосуретке түсіріп алады. 

3) «Жас орнитолог» - қатысушылар қала құстарына бақылау жүргізеді, мектеп 
ауласына жақын маңайдағы құстарға есепке алады, бақылау нәтижесін жазып 
отырады. 
Байқаулар (мектепте,балалар бірлестіктерінде) жүлделі орынды таңдағанжерінде 
өткізіледі. Ауданнан жеңіп алған жұмыстар, 15-ші наурыз 2016жылға дейін 
қалалық бағдарламаның қортындысын шығару үшін қалалық штабқа жеткізіледі. 



Бағдарлама 2015-ші жылдың қарашасынан 2016-шы жылдың наурызына дейін 
жүзеге асырылады.Бағдарламаға қатысу жөніндегі өтінімді Жас натуралистер 
станциясындағы ұйымдастыру комитетіне тапсырылуы тиіс. Щепкин көшесі, 27 үй. 
Байқаулық жұмыстар жеңімпаздары және жеңімпаздар тізімі 2016 жылдың 15 
наурызына дейін ұйымдастыру комитетіне жіберіледі. 
VII.Байқауға ұсынылған жұмыстарды бағалау шарты 

Жемшашарды дайындау шарты 
1.Жасалуы көрсетілген стандартқа сай болуы 
2.көркемдік сапасы 
3.практикалық мәні 
4.Бұрын қолданған материалды пайдалану 
5.жасалу ерекшелігі 

Фотобайқаудың шарты 
1.құс фотосуретте жемшашарда болуы керек 
2.құстың түрі анықталып, көрсетілген 
3.фотосуреттер (мектеп,сынып,аты-жөні)жазып қоюы 

4.фотосуреттер пішіні 20х30 
«Жас орнитолог» байқауының шарты 
1.мақсаты мен міндетінің қойылуы 
2.жинастырылған материалдардың дұрыстығы және көлемі 
3.жеке бақылау көрсеткіштері. 
4.жұмыстың көркемдік сапалылығы 
VII.Қортындылау және жеңімпаздарды марапаттау 
Байқаудың жеңімпаздарын марапаттауға негіз болатыны  қазылар алқасының қортынды 
шешімі.Жеңімпаздар дипломдармен марапатталады. Жүлделі орынға ілінбеген 
қатысушыларға, бағдарламаға қатысушы куәлігі беріледі. 
Әр номинация бойынша берілген барлық жүлделі орындар Халықаралық Құстар күніне 
арналған мерекеде шығарылып қойылатын болады. 
 
 
Қосымша ақпараттарды мына телефон арқылы білулеріңізге болады: 
Тел. 309-75-99 e-mail:naturalist2011@mail.ru 
 


