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«Менің арманым 2021» атты балаларға арналған 

қашықтық конкурсты өткізу туралы ереже 

 

Өткізу мерзімі: 2021 жылғы 20 қаңтардан бастап  2021 жылғы 10 ақпанға дейін 

Тіркеу төлемінің мөлшері: әрбір қатысушыға 500 теңге, бір номинация бойынша бір конкурстық 

жұмыс үшін.  

 

Егер бір білім беру мекемесінен 5-тен астам адам қатысса, 

онда қатысу құны – 300 теңге болады 

 

Қатысушылар: кез келген білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері, оқушылары, студенттері 

(мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, орта жалпы білім беретін ұйымдар, бастауыш, орта және жоғары 

кәсіби білім беру мекемелері, түзеу мекемелері, балаларға қосымша білім беру мекемелері). 

 

Қабылданатын жұмыстар: жобалар, суреттер, рефераттар, шығармалар, презентациялар,   сәндік 

қолданбалы өнер, музыкалық шығармашылық және т. б. жұмыстар қабылданады. 

 

Қатысу тәртібі 

1. Жұмысты дайындау 

2. Өтінішті толтыру 

3. Ұйымдастыру жарнасын төлеу. Дайын жұмысты (барлық қосымшалар, егер олар қажет 

болса);  

4. Толтырылған өтінішті (тек .doc форматта ворд құжаты), төлем құжатының скан-көшірмесін 

немесе суретін  бір хатпен dar.uchitelya@mail.ru электрондық поштаға жіберу. 

 

Конкурс қорытындысы 

Конкурстың барлық қатысушылары I, II, III дәрежелі Дипломдармен марапатталады, балалар 

жұмыстарының жетекшілері қатысушыларды дайындағаны үшін Алғыс хаттармен марапатталады. 

 1 қосымша 

 

«Менің арманым 2021» атты балаларға арналған конкурсқа қатысуға өтініш  

 

№ Мазмұны Мәліметт 

1 Қатысушының аты-жөні  

2 Тобы/Сыныбы   

3 Жетекшінің толық аты-жөні (егер болса)   

4 Қызметі  

5 Білім беру мекемесінің атауы  

6 Жұмыстың тақырыбы  

 

Материалдарды, автор туралы мәліметті түбіртегінің көшірмесін  dar.uchitelya@mail.ru мекен 

жайға жіберуіңіз қажет.  

ДЕРЕКТЕМЕЛЕР 

Банк реквизиттері: «Қазақстан Халық Банкі» акционерлік қоғамы  

Картаның нөмірі: 5354 5100 7512 0732 

Алушы: Кулимбетов Арман Джумабаевич 

2. Каспий Gold: осы номер бойынша: +77774508570 

3. QIWI-кошелек немесе Билайн нөміріне баланс толтыруға болады: 

Нөмірі +7 777 450 85 70 
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Положение о проведении дистанционного конкурса для детей «Моя мечта 2021» 

 

Сроки проведения: с 20 января по 20 февраля 2021 года. 
Организационный взнос: 500 тенге для каждого участника, за одну конкурсную работу в одной 

номинации. 

Если с одного образовательного учреждения принимают  

участие более 5 человек, то стоимость участия будет – 300 тенге 

 

Участники конкурса: воспитанники, учащиеся, студенты любых образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования; коррекционных  образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). 

 

Принимаемые работы: проекты, рисунки, рефераты, сочинения, музыкальное творчество, 

презентации, декоративно-прикладное творчество и др. 

 

Порядок участия 

1. Подготовить работу. 

2. Заполнить заявку на участие. 

3. Оплатить организационный взнос.  

4. Готовую работу (со всеми приложениями, если они необходимы); заполненную заявку 

(только в формате.doc вордовский документ); скан-копию платежного документа или скриншот, если 

оплата производилась через онлайн-форму одним письмом прислать на адрес dar.uchitelya@mail.ru 

Награждение победителей. 

Все участники конкурса награждаются Дипломами за I, II, III место, руководители детских работ 

награждаются Благодарственными письмами за подготовку участников. 

Приложение 1 
 

Заявка на участие в дистанционном конкурсе для детей «Моя мечта 2021» 
 

№ Содержание Данные 

1 Фамилия Имя Отчество 
 

2 Группа/класс  

3 Фамилия Имя Отчество  

руководителя работы (полностью) 
 

4 Должность  

5 Название образовательного учреждения 
 

6 Тема работы 
 

Материалы, сведения об авторах и отсканированные квитанции об оплате (в разных файлах) 

необходимо отправить в одном письме по адресу dar.uchitelya@mail.ru 

 

РЕКВИЗИТЫ 

1. Банковские реквизиты:  

Акционерное общество «Народный банк Казахстана» 

Номер карточки: 5354 5100 7512 0732 

Получатель: Кулимбетов Арман Джумабаевич 

2. Каспий Gold: по номеру: +77774508570  

3. QIWI-кошелек или пополнение баланса сотовой связи Билайн  

Номер: +77774508570 
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