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“Білім шыңы» қоғамдық бірлестігі оқушылардың каникул күндерінде   

«КАНИКУЛДА КІТАП ОҚИМЫЗ»  марафон-байқауын ӛткізуді ұйымдастырушы болып табылады. 

 

І. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 1.1. «КАНИКУЛДА КІТАП ОҚИМЫЗ»  марафон-байқауының мақсаттары мен міндеттері: 

- Мектеп оқушыларының кітап оқуға белсенділігін арттыру;  

- Мектеп оқушыларының оқырман белсенділігі және оқырман біліктілігін дамытуға бағытталған жоба 

жүйесін қалыптастыру;  

- Отбасылық кітап оқу дәстүрін жаңғырту; 

- Жас ұрпақтың ӛскелең талабын қанағаттандыратын, рухани байлығын, жалпы ой-ӛрісін дамытатын, 

жоғары эстетикалық талап-талғамын қалыптастыратын ең үлкен де ұлы тәрбие құралы жақсы кітаптарды 

насихаттау; 

- Оқушылардың оқырмандық мәдени тәрбиесін, кӛркем әдебиетке, кітапқа деген қызығушылығын дамыту; 

- Оқушыларға электронды кітаптарды оқуды меңгерту; 

- BookCrossing кітап алмасу қозғалысын дамыту; 

- Оқушыларға цифрлық технологияларды игерту. 

 

 

II. «КАНИКУЛДА КІТАП ОҚИМЫЗ»  МАРАФОН-БАЙҚАУЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ  

2.1. Республика кӛлеміндегі барлық мектептердің 2-11 сынып оқушылары. 

 

ІІІ. «КАНИКУЛДА КІТАП ОҚИМЫЗ» МАРАФОН-БАЙҚАУ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ 
 

3.1. БІРІНШІ  КЕЗЕҢ – КІТАП ОҚУ МАРАФОНЫ 

МАРАФОНҒА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕСІ: 

-Каникул басталған күні https://bilim-shini.kz/ru сайтына кіріп, оқушылар сынып бойынша бекітілген кітапты 

жүктеп алады. Марафонға қатысу ТЕГІН!!! 

-Анкетаны қатесіз толтырып, тіркеледі. 

-КІТАПҚА ӚТУ батырмасын басады. 

-Кітапты жүктеп алады.  



- Кітапты каникул біткен күнге дейін оқып бітіреді. 

БІРІНШІ  КЕЗЕҢ – КІТАП ОҚУ МАРАФОНЫ бойынша еліміздегі мектептер арасынан https://bilim-

shini.kz/ru сайтына оқушылары ең кӛп кіріп, кітап оқығанын салыстыру арқылы «ЕҢ КӨП КІТАП 

ОҚИТЫН МЕКТЕП» номинациясы бойынша жеңімпаз мектеп анықталады. Жеңімпаз мектеп 

кітапханасына кітаптар топтамасы мен арнайы Сертификат сыйға тартылады. 

 

3.2. ЕКІНШІ КЕЗЕҢ –ОҚЫҒАН КІТАБЫ БОЙЫНША БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕСІ 

 Оқушылар https://bilim-shini.kz/ru сайтына кіріп, оқыған кітабы бойынша қызықты тест сұрақтарына жауап 

береді. Бекітілген межелі уақытта 100% дұрыс жауап берген оқушылар «ЕҢ КӨП КІТАП ОҚИТЫН 

ОҚУШЫ» номинациясы бойынша марапатталып, сыйлыққа кітап пен медаль, Дипломға ие болады. 

Жетекшісіне Алғыс хат табысталады. Бұл байқау түрінде ӛтеді. 

 

IV. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН МАРАПАТТАУ 

4.1. Бас жүлде – 20 дұрыс жауап. МЕДАЛЬ + ДИПЛОМ + Жетекші мұғалімге АЛҒЫС ХАТ + Ата-анаға 

АЛҒЫС ХАТ  

4.2. І орын – 18-19 дұрыс жауап. Оқушыға І ДӘРЕЖЕЛІ ДИПЛОМ (электронды нұсқа) 

4.3. ІІ орын – 16-17 дұрыс жауап. Оқушыға ІІ ДӘРЕЖЕЛІ ДИПЛОМ (электронды нұсқа) 

4.4. ІІІ орын – 14-15  дұрыс жауап. Оқушыға ІІІ ДӘРЕЖЕЛІ ДИПЛОМ (электронды нұсқа) 

4.5. Орын алмаған оқушыларға СЕРТИФИКАТ. (электронды нұсқа) 

 

 

V. АҚЫЛДАСТАР АЛҚАСЫ,  ӘДІЛ ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫ  

ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТОП МҮШЕЛЕРІ 

 

5.1. Марафон-байқауын ӛткізу, кітаптарды таңдау, байқау материалдарын бекіту ақылдастар алқасының 

құзіретіне енеді.  

5.2. Әділ қазылар алқасы марафон-байқаудың нәтижесінің әділ бағалануына жауапты болады. 

5.3. Шығармашылық топ мүшелері марафон байқауды ӛткізеді. 

 

VІ. АППЕЛИЯЦИЯ 

6.1. Аппелияция Марафон-байқаудың екінші кезеңі бойынша оқыған кітабы бойынша тапсырған тест 

тапсырмалары нәтижесінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда орындалады.  

6.2. Аппелияциялық шағым байқау аяқталғаннан кейінгі күнгі 18.00-ге дейін қабылданады. 

 

 


