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Облыстық , қалалық және аудандық білім 

бөлімдеріне , облыстық мектеп -интернаттарға 

 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы , «Кәсіби даму институтының» қолдауымен 

«Білім педагогикалық шығармашылық» орталығының ұйымдастыруымен 

«Абай» пәндік Республикалық 1-11 сынып аралығында пәндік олимпиада 

болатынын хабарлаймыз. «Абай» пәндік додасы өскелең ұрпақтың өз 

бетімен ізденіп , тереңірек білім алуға ынталандырады. 

Осы мәселені негізге алып , Сіздің басшылығыңыздағы өңірдің 

мектептерінде сабақ уақытынан тыс мезгілде «Абай» пәндік олимпиадасын 

өткізетінімізді хабарлаймыз. Осыған орай, мектеп оқушыларын 

Республикалық , Халықаралық олимпиадаларға іріктеу мақсатымен 

ұйымдастырылып отырған олимпиаданы өткізуге және ақпаратты барлық 

білім бөлімдеріне таратуға қолдау білдіріп , бірігіп жұмыс жасауға 

шақырамыз. 

Толық ақпарат қосымшада көрсетілген. 

 

 

 

 

 
Білім педагогикалық шығармашылық 

орталығының директоры: М.А.Рафиков 

 

 
 

 

 

 

 
Орындаған: Лаура Кайратовна  

8 707 791 90 90 

kogamdyk_kor_kz@mail.ru
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Қосымша 

 
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ  

    «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы , «Кәсіби даму институтының» қолдауымен  «Білім 

педагогикалық шығармашылық» орталығының  ұйымдастыруымен  жалпы орта білім беретін 

мектептердің оқушыларына арналған 

« Абай » пәндік ІІІ Республикалық олимпиадасының 

 

 ЕРЕЖЕСІ 

 

Оқушылардың республикалық олимпиадасы дарынды балаларды анықтау және дамыту, 

оқушылардың ғылыми білімге қызығушылығын арттырудың тиімді нысандарының бірі болып 

табылады. Республикалық олимпиадалар жыл сайын өткізіледі. 

 

 Олимпиаданың негiзгi мақсаттары мен мiндеттерi:  

 шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

 теориялық білімі мен тәжірибелік шеберлігін тереңдету; 

 жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына ықпал ету; 

 дарынды балаларды анықтау үшін жағдай жасау; 

 халықаралық олимпиадаларға қатысатын оқушыларды iрiктеу және даярлау; 

 Қазақстан Республикасында білім берудің беделiн көтеру. 

 

Қазылар алқасы мүшелерінің жұмыстарды бағалауы ұйымдастыру комитеті әзірлеген бағалау 

критерийлеріне сәйкес қамтамасыз етіледі. 

Егер бірнеше қатысушы жүлделі орындарды анықтау үшін қажетті төмен деңгейге сәйкес 

бірдей балл санын жинаған жағдайда, жүлдегерлер саны қазылар алқасының шешімімен 

көбеюі мүмкін. 

 

Олимпиадаға қатысуға қойылатын талаптар: 

 Олимпиадаға ерікті түрде қатысуға ниет білдіру; 

 Олимпиаданың  ережесімен  толық танысу;  

 Олимпиадаға қатысуы туралы  сұраныс жіберу;(қатысушының аты-жөнің қатесіз жазу 

сұралады,егер қате жазылған жағдайда марапат түзетілмейді) 

 Байқауға қатысу ақылы. Жарнасы– 2 000 теңге  

 

 

 Республикалық Олимпиаданың бас жүлдегерлеріне Ұйымдастыру комитетімен бекіткен 

сыйақыларымен марапатталады. 

 Жүлдегерлерге:  

 Бас жүлде– диплом + 10 000 теңге 

 1 орын  - диплом  

 2 орын-  диплом  

 3 орын - диплом  

 Орын алмаған жағдайда – СЕРТИФИКАТ табысталады. 

 

 

 Ең белсенді мектеп (қатысушы саны 200-ден асу қажет) – кубок + диплом  

 Ең белсенді аудан (қатысушы саны 500-ден асу қажет) – кубок + диплом  

 Ең сапалы және білімді мектеп (сайыс қорытындысы бойынша)  – кубок + диплом 

 Жүлдегерлері ең көп мектеп (сайыс қорытындысы бойынша)  – кубок + диплом 

 Жауапты әдіскерлер мен оқушы дайындаған пән мұғалімдеріне ДИПЛОМ табысталады. 

 Ұйымдастырушылар тарапынан осы номинациялар бойынша кубоктар табыс 

етіледі. 



 

Олимпиаданың өту ережесі: 

ІІІ Республикалық кезең 

 «Абай» пәндік олимпиадасының  кезеңі – Республикалық олимпиада. 

Республикалық кезең онлайн форматта өтеді. 

 Пәндер 1-11 сыныптап үшін – қазақ тілі, математика, дүниетану, тарих, 

қазақ әдебиет, орыс тілі , орыс әдебиеті, ағылшын тілі , информатика , 

тарих , химия , биология , физика , география 
 Өту уақыты: сәуір айының 1-5 аралығы  

 Олимпиада тапсырмалары тест түрінде мектеп бағдарламасымен құрылған. 

 Сілтеме жіберілгеннен кейін кіріп тасыру қажет. Уақыты өтіп кеткен соң, 

сілтеме ашылмай қалады.Тапсырып үлгермеген жағдайда, жарнасы 

қайтарылмайды. 

 Орындауға 60 минут беріледі; 

 Аппеляция қарастырылмаған. 

 Олимпиада тапсырмасы 25 тест сұрақтарынан құрастырылған  100% 

бағдарламалау бойынша. 

 

Сұраныс үлгісі : 

Ескерту: мектептен бір жинақталған сұраныс қабылданады. 

Сұраныспен  жарнасын 25.03.2023ж дейін беру қажет (кешіккен жағдайда 

қабылданбайды) 

 

№ Аты-жөні ЖСН Мектебі Пәні Сыныбы Мұғалімі нөмері 

        

 

Өтініштерді қабылдау поштасы: kogamdyk_kor_kz@mail.ru 

 

Бізбен байланыс :  

Астана, Атырау, Солтүстік Қазақстан, облыстары бойынша жауапты : 8 707 791 90 90  Лаура 

Кайратовна 
 

Алматы, Түркістан, Қызылорда, Қарағанды,  Жамбыл облыстары бойынша жауапты: 8 747 612 

88 43  Тлеп Шырайлы  

 

Шымкент,  Семей, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Жезқазған облыстары бойынша жауапты:  

8 705 121 32 03  Назгуль Орынбасаровна 

 

Шығыс Қазақстан, Қостанай , Талдықорған, Жезқазған облыстары бойынша жауапты: 

8 702 817 11 67 Аксана Муканбеткалиевна 

 

Ақтөбе  облысы бойынша жауапты: 

 8 707 170 10 16  Айгерим Бериковна 

 

Төлем жасау реквизиті: 8 707 791 90 90 Лаура Ж / каспи голд 
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