
 

Итоги  

Республиканского заочного конкурса «Солнечное лето - 2014»  

среди вожатых общеобразовательных школ 

и детских оздоровительных лагерей 

 

Республиканский заочный конкурс «Солнечное лето - 2014» среди 

вожатых общеобразовательных школ и детских оздоровительных лагерей был 

проведен с 24 февраля по 21 апреля 2014 года в дистанционной форме на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

 Цель: выявление инновационных программ, методов и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей в период летних 

каникул. 

Задачи:  

выявление и поддержка педагогических работников и творческих 

коллективов, мотивированных на совершенствование профессиональной 

деятельности в сфере организации отдыха, оздоровления и полезной 

деятельности обучающихся; 

распространение передового опыта в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

укрепление инновационного потенциала системы отдыха и оздоровления 

детей;  

формирование банка программно-методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 

В Республиканском заочном конкурсе приняли участие вожатые 

общеобразовательных школ и детских оздоровительных лагерей Республики 

Казахстан. 

Всего на конкурс поступило 20 работ. Допущено к конкурсу все 20 работ. 

Из допущенных работ в номинациях: 

«Авторские программы по организации летнего отдыха детей» -                           

7 педагогов, из них 6 - на государственном, 1 - на русском языках;  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» -  13 педагогов,  

из них 6 - на государственном, 7 на русском языках.  

Членами жюри рассмотрено 20 работ участников конкурса. Работы 

оценивались по таким критериям: соответствие цели и задачам, 

инновационность, целостность и полнота, развивающий потенциал, 

педагогическая обоснованность выбора форм и методов работы, ценностные 

ориентации, степень социальной значимости, ресурсное обеспечение, 

актуальность программно-методических материалов и соответствие 

нормативной правовой базе, регулирующей вопросы организации летнего 

отдыха, профориентированность содержания материалов.  

В номинации «Авторские программы по организации летнего отдыха 

детей» членами жюри определены победители конкурса: 

Гран-при – Малкаулова Динара Наурузбаевна, Западно-Казахстанская 

область, ГУ «Средняя школа №3 г. Аксай». 

http://www.ziyatker.kz/


І место – Имантаева Айжан Абишкызы, Восточно-Казахстанская область, 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей имени Абая». 

ІІ место – Кыраубаева Гульшат Кыйгашкызы, Актюбинская область,                    

ГУ «Средняя школа №6». 

ІІІ место – Ермуханова Гульсара Баянгалиевна, Западно-Казахстанская 

область, школа-гимназия Каратобе. 

В номинации «Методическое обеспечение образовательного 

процесса»: 

Гран-при – Нуржанова Диана Тлеубековна, Восточно-Казахстанская 

область, КГУ «Камышенская средняя школа». 

І место – Камшыбаева Молдир Алибековна,  Жексенова Асем Маратовна, 

Восточно-Казахстанская область,  ГУ «Средняя школа имени  М. Дауленова». 

ІІ место – Шелудько Лариса Петровна, Северо-Казахстанская область, 

ГУ «Кызылжарский районный отдел образования». 

ІІІ место – Джангабылова Шолпан Кабдулловна, Цивинская Ирина 

Александровна, Ахметулина Галия Булатовна, г. Астана, ГУ «Средняя школа 

№41». 

Организаторы и члены жюри конкурса отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных  участниками г. Астана, Актюбинской, 

Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, 

областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жалпы білім беретін мектептер мен балаларды сауықтыру лагерлері 

тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбында 

қашықтықтан өткен Республикалық байқаудың 

 қорытынды есебі 

 

Жалпы білім беретін мектептер мен балаларды сауықтыру лагерлері 

тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 2014» тақырыбында республикалық 

байқау 2014 жылғы 24 ақпан – 21 сәуір аралығында балаларға арналған 

www.ziyatker.kz ғылыми-танымдық сайтта қашықтықтан өткізілді. 

Мақсаты: жазғы демалыс кезінде балаларды демалдыру, сауықтыру үшін 

тиімді жағдай және олардың қабілеттері мен қызығушылықтарын жан-жақты 

дамытуды қамтамасыз ететін жаңа инновациялық бағдарламалар, әдістер және 

технологияларды анықтау. 

Міндеттері: 

білім алушылардың жазғы демалысын ұйымдастыруға, оны жетілдіруге 

ұмтылған педагог қызметкерлер мен шығармашыл ұжымдарды анықтау және 

оларға қолдау көрсету; 

балалардың демалысын, сауықтырылуын ұйымдастыру саласындағы 

алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату; 

балалардың демалысы мен сауықтыру жүйесіндегі инновациялық 

әлеуеттерін нығайту;  

балалардың жазғы демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыру 

бойынша бағдарламалық-әдістемелік деректер базасын қалыптастыру. 

Республикалық байқауға Қазақстан Республикасындағы жалпы білім 

беретін мектептер мен балаларды сауықтыру лагерлерінің тәлімгерлері 

қатысты. 

Байқауға  жалпы 20 жұмыс түсті. Байқауға 20 жұмыстың барлығы 

жіберілді. Байқауға жіберілген жұмыстардың ішінен: 

«Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бойынша авторлық 

бағдарламалар» номинациясында – 7 педагог, оның ішінде 6-ы мемлекеттік, 1-і 

орыс тілдерінде; 

«Білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету» номинациясы бойынша 

– 13 педагог, оның ішінде 6-ы мемлекеттік, 7-і орыс тілдерінде.  

Әділ қазылар алқасы құрамы байқауға қатысушылардың барлығы 20 

жұмыстарын қарады. Байқауға қатысқан жұмыстар төмендегі критерийлер 

бойынша бағаланды: мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі, материалдың 

инновациялығы, бағдарламалық материалдың әдістемелік қамтамасыз етудің 

толықтығы, бағдарламалы-әдістемелік материалдарды жетілдіру әлеуеті, 

таңдап алынған әдіс-тәсілдердің педагогикалық негіздемесі, мазмұнды бағдары, 

әлеуметтік маңыздылық деңгейі, ресурстық қамтамасыз етілуі, жазғы демалыс 

сұрақтарын жетілдіретін нормативтік құқықтық базасының әдістемелік 

материалмен сәйкестігі, кәсіпке бағдарлау материалдардың мазмұны, 

әдістемелік нұсқаулықтың толықтығы мен бүтіндігі. 

«Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бойынша авторлық 

бағдарламалар» номинациясында әділ қазылар алқасының мүшелері төмендегі 

қатысушыларды жеңімпаз деп белгіледі: 
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Бас жүлде – Малқаулова Динара Наурызбайқызы, Батыс Қазақстан 

облысы, «Ақсай қаласы №3 орта мектебі» ММ. 

I орын – Имантаева Айжан Әбішқызы, Шығыс Қазақстан облысы, «Абай 

атындағы жалпы орта білім беретін мектеп-лицей». 

II орын – Қыраубаева Гүлшат Қыйғашқызы, Ақтөбе облысы, «№6 орта 

мектебі» ММ. 

Ш орын – Ермұханова Гүлсара Баянғалиқызы, Батыс Қазақстан облысы, 

Қаратөбе мектеп-гимназиясы. 

«Білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету» номинациясы 

бойынша: 

Бас жүлде – Нұржанова Диана Тілеубекқызы, Шығыс Қазақстан облысы, 

«Камышенка орта мектебі» ҚММ. 

I орын – Қамшыбаева Мөлдір Әлібекқызы, Жексенова Әсем Маратқызы, 

Шығыс Қазақстан облысы, «М. Дәуленов атындағы орта мектебі» ММ. 

II орын – Шелудько Лариса Петровна, Солтүстік Қазақстан облысы, 

«Қызылжар аудандық білім бөлімі» ММ.  

Ш орын – Жанғабылова Шолпан Қабдоллақызы, Цивинская Ирина 

Александровна, Ахметулина Ғалия Болатқызы, Астана қаласы, «№41 орта 

мектебі» ММ. 

Байқауды ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы Астана қаласы, 

Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан 

облыстарындағы қатысушылардың байқауға жіберген жұмыстарының жоғары 

деңгейлігін атап өтті. 

 

 


