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Республикалық 45minut.kz басылымының 2016 жылдың 15-ші желтоқсан
күні болатын конкурс жоспары

Оқушылар үшін конкурстар

№ Конкурстың аталуы Қатысушыл
ар

Қабылдан
атын 
уақыты

Төлем
ақы

1 Ең үздік ғылыми жоба

(Талапкер озінің ғылыми жобасын 
үсынады)

1-11 сынып 
оқушылары 

15.12.16ж 1000 тг

2 Жас ақын
(Талапкер өзінің өлеңдерін ұсына алады)

1-11 сынып 
оқушылары 

15.12.16ж 1000 тг

3 Жас суретші

(Талапкер өзінің салған суреттерін үсына 
алады)

1-11 сынып 
оқушылары 

15.12.16ж 1000 тг

4 Жас талант
(Талапкер өзінің кез-келген шығармашылық 
жұмысын жібере алады)

2-11 
сынып 
оқушылар
ы 

15.12.16ж 1000 
тг

5 Туған жер
(Талапкер өзінің туған жеріне арнаған 
жазбаларын үсына алады)

2-11 
сынып 
оқушылар
ы 

15.12.16ж 1000 тг

Мектепке дейінгі мекемелер үшін конкурстар

№ Конкурстың аталуы Қатысушылар Қабылданат
ын уақыты

Төлемақ
ы

1 Менің сүйікті балабақшам 
және  үздік фотосуреттер

Мектепке дейінгі ұйым
бүлдіршіндері

15.12.16ж 1000 тг

1 Ең үздік тәрбиеші
(ең үздік ертеңгілік іс-
шаралар жоспары 
қабылданады)

Мектепке дейінгі ұйым
бүлдіршіндері

15.12.16ж 1000 тг



Ұстаздар  үшін конкурстар

5 Ең үздік математик
(Математика пәнінен үздік сабақ жоспарлары 
кабылданады )

Математика пәні
ұстаздары үшін

15.12.16ж 2000 тг

6 Ең үздік информатик
(информатика пәнінен үздік сабақ 
жоспарлары кабылданады )

информатикапән
і ұстаздары үшін

15.12.16ж 2000 тг

7 Шығармашыл ұстаз 
(қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінен мақалар  
кабылданады )

қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні 
ұстаздары үшін

15.12.16ж 2000 тг

8 Ең үздік сабақ
(Барлық пәндерден үздік сабақ жоспарлары 
кабылданады)

Барлық  пән 
ұстаздары үшін

15.12.16ж 2000 тг

9 Ең үздік баяндама
(Барлық пәндерден үздік сабақ жоспарлары 
кабылданады)

Барлық пән 
ұстаздары үшін

15.12.16
ж

2000 тг

10 Ең үздік кітапханашы
(Кітапханашы өзінің баяндама немесе әр 
түрлі қойылым шараларды жібере алады)

Кез-келген 
тақырыпта

15.12.16
ж

2000 тг

11 Ең үздік психолог
(Үздік сабақ жоспарлары, баяндама, тренинг 
кабылданады)

Кез-келген 
тақырыпта

15.12.16
ж

2000 тг

12 Ең үздік педагог
(Үздік сабақ жоспарлары, баяндама т.б 
кабылданады)

Кез-келген 
тақырыпта

15.12.16
ж

2000 тг

Конкурсқа қатысушыларға. Қатысқаны үшін сертификаттар және орын 
алғаны үшін дипломдар беріледі.
Конкурстың бағыт-бағдары
Желтоқсанның 15-і күні  -конкурс материалдары қабылданады 
Желтоқсанның 16-ы күні  -конкурс нәтижелері  шығады
Желтоқсанның 17-ы күні   конкурс дипломдары электронды почтаға жолданады
Материалдар 45  minut.kz@mail.ru  почтасында ғана қабылданады
Конкурсқа  15-ші желтоқсанда материалынызды жіберіп үлгермеген жағыдайда
19-шы желтоқсанда болатын конкурска жіберуіңізге болады.
Награждение 

1. Қазылар алқасы шешімі бойынша конкурс жеңімпаздарына  (I, II, III орын) 
беріледі. Сонымен қатар әрбір қатысушығы диплом беріледі.

2. Дипломдар конкурс нәтижесі шыққаннан кейін беріледі. Сонымен қатар әрбір 
қатысушығыға диплом электронды түрде жіберіледі. Дипломды қағаз түрінде 
алу үшін қосымша ақша төлеу керек  3000 тенге
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Мәтін үшін:Шрифт — 14. Times New Roman; Word —doc, docx, rtf, pdf. Документ 
ішінде суреттер болса, суреттер жеке jpg, png форматта бірге жіберілу қажет.
Суреттер үшін:jpg, png форматта суреттер.Жақсы сапада түсірілген, размері үлкен 
суреттер болу керек.
1. Төлем үшін Халық Банк шотына карточкасына ақша аударым 
жасалады.
ИП Нагиева Шынаргул Бектелеуовна
Карточка Халық банк: 4277  0455  0294  4500  (Банкте корпоративный номер 
деп айту керек)


