
Сызу пәні бойынша 

Олимпиаданы өткізу туралы 

ЕРЕЖЕ 
 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.1. Осы олимпиаданы өткізу тралы ереже: сызу пәні бойынша (бұдан әрі – іс-

шара) ұйымдастырушылар мен қатысушылардың мақсаты мен міндеттерін, 

ұйымдастыру және өткізу тәртібін анықтайды. 

1.2. Іс-шараны ұйымдастырушылар: Петропавл қаласының химия-биология 

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің өнер, графика және жобалау 

мұғалімдері.  

1.3. Іс-шараға қатысушылар: қаланың, аудандардыың жалпы білім беретін 

мектептерінің және Петропавл қ. ХББ НЗМ оқушылары. Іс-шараға қатысу 

ерікті болып табылады. 

 

2. ІС-ШАРАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1. шығармашылықпен айналысатын мұғалімдер мен дарынды және қабілетті 

оқушыларды анықтап, мадақтау; 

2.2 ғылыми білімді насихаттау және жалпы білім беретін мекемелер 

оқушыларының ғылыми қызметке деген қызығушылығын дамыту;  

2.3 оқушылардың технологиялық білім деңгейін және беделділігін арттыру, 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

2.4 дарынды балаларды қолдау үшін қажетті жағдайлар жасау, оның ішінде 

олардың зияткерлік дамуына, кәсіптік бағдарлануына және білім беруді 

жалғастыруға жәрдем көрсету;  

2.5 олимпиаданы өткізуге қатысатын мұғалімдердің педагогикалық 

біліктілігін арттыру;  

2.6 факультативтердің, арнайы курстардың, үйірмелердің жұмысын 

жандандыру. 

 

3.Олимпиаданы ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету 

3.1. Олимпиаданы ұйымдастыру мен өткізуге жалпы басшылық жасауды 

Петропавл қ. ХББ НЗМ олимпиаданы ұйымдастыру комитеті жүзеге асырады.. 

3.2. Ұйымдастыру комитеті олимпиаданы дайындау және өткізу бойынша 

ағымдағы ұйымдастыру-техникалық жұмысқа жауапты жұмыс тобын құрады. 

3.3. Олимпиаданы ұйымдастыру комитеті: 

 Олимпиаданы өткізу методикасын анықтайды; 

 Конкурстық тапсырмаларды және оларды бағалау жүйесін бекітеді; 

 определяет конкретные сроки проведения олимпиады; 

 олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті орындарды 

қамтамасыз етеді; 

 олимпиаданың өткізілуін қадағалайды; 



 қазылар алқасы ұсынған нәтижелер негізінде жеңімпаздарды және 

жүлделі орындарды бөледі; 

 олимпиаданы дайындау және өткізу кезінде туындаған даулы 

жағдайларды қарастырады; 

 олимпиаданы ақпараттық жағынан қолдау мәселесін шешеді, 

олимпиаданы өткізу және қолдау мақсатында білім беру мекемелерімен өзара 

іс-қимыл жасайды. 

3.4. Олимпиаданың ұйымдастыру комитетінің Жұмыс тобы олимпиаданы 

дайындау және өткізу кезінде техникалық қолдауды қамтамасыз етеді: 

 қатысушыларға олимпиаданы өткізу туралы хабардар етуді 

ұйымдастырады; 

 олимпиаданы ақпараттық қамтамасыз етуді, ақпараттық 

хабарламаларды таратуды жүзеге асырады; 

 олимпиаданың әлеуетті қатысушыларымен, конкурстық қазылар алқасы 

мүшелерімен қарым-қатынасты қамтамасыз етеді; 

 олимпиада қатысушылары мен барлық құжаттарын тіркеуден өткізеді; 

 қажетті мамандарды тарта отырып, байқау тапсырмаларын 

қалыптастыруды ұйымдастырады; 

 олимпиада жеңімпаздарын марапаттау рәсімін ұйымдастырады; 

 

3.5. Жұмыс тобы жұмысты олимпиаданы ұйымдастыру комитетінің 

шешімдеріне, нұсқауларына және ұсыныстарына сәйкес жүргізеді, 

ұйымдастыру комитетін ағымдағы жұмыс және оның нәтижелері туралы 

жүйелі түрде хабардар етеді. 

3.6. Олимпиаданы конкурстық қазылар алқасы қатысушылардың орындаған 

тапсырмаларына баға береді және жеңімпаздарды анықтайды.  

3.7. Олимпиаданы ұйымдастырушы олимпиаданы өткізу тәртібінің барлық 

қажетті процедураларды ұйымдастыру, олимпиада тапсырмаларының 

регламенті мен құпиялылығын сақтау бөлігінде сақталуына толық жауапты 

болады. 

4. Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу тәртібі. 

4.1. Сызу пәні бойынша олимпиада үш кезеңде өткізіледі: 

Сырттай кезеңнің бірінші кезеңі 2019 жылғы 9 желтоқсан мен 13 желтоқсан 

аралығында қала мен аудандардың жалпы білім беретін мектептері базасында 

өтеді. - практикалық тапсырмаларды орындау. 

Екінші кезең 2018 жылдың 20 желтоқсанында ҚББ және РҚБ базасында 

өткізіледі. Бірінші, екінші және үшінші орын алған оқушылар грамоталармен 

марапатталады, ал 1 және 2 орын алған оқушылар облыстық олимпиаданың 

үшінші кезеңіне қатысады. 

Облыстық үшінші кезең 2019 жылғы 24 желтоқсанда Петропавл қ. НЗМ ХБН 

базасында сағат 10.00-де өткізіледі. 

4.2. Облыстық олимпиаданың үшінші кезеңіне 1 және 2 орын алған 

және                                    1-қосымшаға сәйкес қатысуға өтінім берген қала, 

аудан және Петропавл қ.  НЗМ оқушылары қатысады. Сызу бойынша 



облыстық олимпиадаға қатысуға өтінімдер 2018 жылдың 23 желтоқсанынан 

кешіктірілмей ptr.nis.edu.kz сайтында толтырылады. 

Ұйымдастыру комитеті көрсетілген мерзімнен кеш келіп түскен өтінімдерді 

қарамайды. 

4.3. Қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 24 желтоқсанда сағат 9.00-ден 10.00-

ге дейін жүргізіледі. 

4.4. Олимпиадаға қатысушыларға ілесіп жүретін тұлғалар қатысушылардың 

жүріс жолында және олимпиаданы өткізу кезеңінде мінез-құлқына, өмірі мен 

қауіпсіздігіне жауап береді. 

4.5 олимпиаданың әрбір қатысушысы үшін қажетті керек - жарақтарды 

мектеп-қатысушы олимпиаданы ұйымдастырушы қамтамасыз етеді: 

Сызу құралдары: 

1. жұмсақ және қатты қарындаштар; 

2. сызғыш; 

3. бұрыштар; 

4. өшіргіш; 

5. ұштағыш; 

6. циркуль; 

7. А3 форматты қағаз. 

  

4.6 Облыстық кезеңде әрбір қатысушының өзімен бірге сызба құралдары 

болуы керек, ал А3 форматындағы қағазды олимпиаданың ұйымдастыру 

комитеті Петропавл қ. НЗМ ХБН қамтамасыз етеді. 

  

5. Олимпиада тапсырмаларының үлгі мазмұны 

  

Бірінші кезең (қашықтық кезеңі, тапсырмалар ptr.nis.edu.kz сайтында) 

Барлық білім алушыларға практикалық тапсырманы А3 форматындағы сызба 

құралдарын пайдаланып 80 минут ішінде орындау ұсынылады (бөлшектің 

сызбасы үш түрде және изометрияда беріледі). 

Екінші кезең (қашықтық кезеңі, тапсырмалар ptr.nis.edu.kz сайтында) 

Барлық білім алушыларға практикалық тапсырманы А3 форматындағы сызба 

құралдарын пайдаланып 80 минут ішінде орындау ұсынылады (түйіндестіру). 

Үшінші кезең (Петропавл қ. НЗМ ХБН базасында, күндізгі) 

Барлық білім алушыларға практикалық тапсырманы А3 форматындағы сызба 

құралдарын пайдаланып 80 минут ішінде орындау ұсынылады (ұсынылған екі 

түрден тұратын тек үшінші түрдегі сызба, үш түрдегі бөлшектер сызбасы және 

тіліктерді орындау, бөлшектің изометриясы және ¼ ойық). 

  

6.      Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау тәртібі 

6.1. Іс – шара бірінші кезеңде – 1 тапсырманың, екінші кезеңде-1 

тапсырманың, үшінші кезеңде-2 тапсырманың орындалуын қарастырады. 

Барлық орындалған тапсырмалар ұсынылған өлшемдер бойынша бағаланады. 

6.2. Жеңімпаздар тапсырмаға жауаптарды тексеру нәтижелері мен жинаған 

баллдардың саны бойынша анықталады. 



  

7.      Бағалау критерийлері 

  

7.1. Тапсырманың барлық түрлерінің жұмыстарын орындау әр тапсырмаға 

ұсынылған өлшемдер бойынша бағаланады. 

7.2. Олимпиаданың облыстық кезеңінің жеңімпаздары мен жүлдегерлерін 

қазылар алқасы конкурстық тапсырмаларды орындаудың үздік көрсеткіштері 

(баллдары) бойынша анықтайды. 

7.3. Ең көп балл жинаған қатысушы олимпиада жеңімпазы болып 

жарияланады.  Екінші және үшінші нәтижелері бар қатысушылар 

олимпиаданың жүлдегерлері болып табылады. 

7.4. Жиналған баллдар тең болған жағдайда, конкурстық тапсырмаларды 

сапалы безендіретін қатысушыға артықшылық беріледі. 

  

  

8.      Техникалық жабдықтау 

  

8.1. Олимпиада тапсырмаларын орындау үшін қатысушының өзімен бірге 

сызба құралдарының жиынтығы болуы тиіс: бұрыштары 45 және 30 градус екі 

үшбұрыш, сызғыш, циркуль, өшіргіш, қаттылығы әртүрлі қарындаштар. 

8.2. Олимпиада тапсырмасы А3 парақтарында орындалады. 

  

9.      Олимпиада қорытындысын рәсімдеу 

  

9.1. Қорытынды олимпиада нәтижелерінің жиынтық ведомосына енгізіледі (2-

қосымша). 

9.2. Жеңімпазға (1 орын) және жүлдегерлерге (2, 3 орын) олимпиаданың 

қорытындысы жеке хаттамамен ресімделеді (3 қосымша), төраға мен қазылар 

алқасының мүшелері қол қояды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-қосымша 

Өтінім (онлайн) 

Облыстық сызу пәнінен олимпиадаға қатысу жөніндегі өтінім 

Мәндетті түрде 

Қатысушының ТАӘ (толық) 

Менің жауабым 

Қала/аудан 

Менің жауабым 

Оқитын мектеп атауы мен сыныбы 

Менің жауабым 

Қатысушыны дайындаған мұғалімнің ТАӘ (толық), байланыс телефоны мен 

e-mail 

Менің жауабым 

Олимпиаданың облыстық кезеңіне қатысушыны әкелетін мұғалімнің ТАӘ 

(толық) 

Менің жауабым 

Олимпиаданың облыстық кезеңіне қатысушыны әкелетін мұғалімнің 

байланыс телефоны 

Менің жауабым 

 

 

 

 

 

 2-қосымша 

Сызу пәні бойынша облыстық олимпиада қорытындысы 

№п Қатысушының 

ТАӘ 

Мектептің 

атауы 

1 -

тапсырма 

(ұпай 

саны) 

2-

тапсырма 

(ұпай 

саны) 

Жалпы 

ұпай саны 

Жүлд

елі 

орын 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       



14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

       
Әділ-қазылар алқасының төрағасы 

______________________                                       _____________________ 

         қолы                                                                 тегі, аты-жөні 

Әділ-қазылар алқасы: 

______________________                                       _____________________ 

         қолы                                                                 тегі, аты-жөні 

______________________                                       _____________________ 

         қолы                                                                 тегі, аты-жөні 

______________________                                       _____________________ 

         қолы                                                                 тегі, аты-жөні 

 

 

3-қосымша 

 

Сызу пәні бойынша облыстық олимпиаданың 

қазылар алқасы отырысының 

хаттамасы 

 

 

 «____»______________2019 ж. 

__________________________________________________________________ 

(олимпиаданың облыстық кезеңін өткізу орны) 

 

Тапсырмаларды орындау нәтижелерін қарау негізінде қазылар алқасы 

төмендегідей шешім қабылдады:  

1. Жеңімпаз атағын беру (бірінші орын) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, білім беру ұйымының толық атауы 



 

2. Жүлдегер атағын беру (екінші орын) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, білім беру ұйымының толық атауы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, білім беру ұйымының толық атауы 

3. Жүлдеген атағын беру (үшінші орын) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, білім беру ұйымының толық атауы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, білім беру ұйымының толық атауы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

қатысушының тегі, аты, әкесінің аты, білім беру ұйымының толық атауы 

 

Әділ-қазылар алқасының төрағасы 

______________________                                       _____________________ 

            қолы                                                               тегі, аты-жөні 

Әділ-қазылар алқасы: 

______________________                                       _____________________ 

            қолы                                                                тегі, аты-жөні 

______________________                                       _____________________ 

            қолы                                                               тегі, аты-жөні 

______________________                                       _____________________ 

            қолы                                                               тегі, аты-жөні 

 

Әділ-қазылар алқасы: 

Шокаев Мадениет Нуриұлы – қалалық классикалық гимназия, Петропавл 

қаласы  

Касымов Кошербай Сарымұлы - Новоишимка қазақ орта мектебі, Ғ.Мүсірепов 

ауданы  

Саткенов Ергали Шамильевич – М.Жұмабаев атындағы жоғарғы колледж, 

Петропавл қаласы  

 

 


