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«ЖАСӨСПІРІМ ДАУЫСЫ» БАЙҚАУЫНЫҢ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Байқау 9-12 сынып оқушылары арасында өтеді. 

1.2. Осы Ережелер байқауды өткізу тәртібін, ұсынылған байқау жұмыстарына қойылатын 

талаптарды, қорытынды өткізуді және жеңімпаздарды марапаттауды айқындайды. 

 

2. ҚҰРЫЛТАЙШЫ 

2.1. Байқаудың Құрылтайшысы – «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Нұр-Сұлтан 

қаласындағы Халықаралық мектебі (бұдан әрі – ХМ). 

2.2. Байқаудың Құрылтайшысы Байқаудың форматын, тақырыбын, байқауды өткізу 

мерзімін белгілейді және оқушылардың жазба жұмыстарын қабылдайды. 

 

3. БАЙҚАУДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
3.1. Байқаудың мақсаты: оқушылардың коммуникативті дағдыларын және шығармашылық 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

3.2. Байқаудың міндеттері: 

- оқушыларға қазіргі жасөспірімдерге қатысты жаһандық тақырыптарда өз ойларын 

жеткізуге мүмкіндік беру; 

- оқушыларды қоғамның тыңдауына мүмкіндік беру; 

- «жасөспірімдік кедергілерді» жеңу бойынша тәжірибе алмасу; 

- үздік шығармалар журналын шығару. 

 

4. БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ 

4.1. Байқау жыл сайын өткізіледі. 

4.2. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген оқушылар бекітілген мерзімде жазба жұмысты 

(бұдан әрі – Байқау жұмысы) байқауды ұйымдастыру комитетіне, құрамында «ҚАЗАҚ 

ТІЛІ», «ОРЫС ТІЛІ» және «АҒЫЛШЫН ТІЛІ» секцияларының жетекшілері бар комитетке 

жібереді.  

4.3. Бекітілген мерзімнен кеш түскен байқау жұмыстары Байқауға қатысуға жіберілмейді.  

4.4. Талаптарға сәйкес келетін байқау жұмыстары Байқаудың қазылар алқасына жіберіледі, 

ол соңғы шешімді қабылдайды және Байқау жеңімпаздарын анықтайды. 

4.5. Байқауды ұйымдастыру комитетінің қызметтері: 

 байқауды ақпараттық қамтамасыз етуді, оның ішінде байқауға қатысушыларды 

байқауды өткізу туралы, сондай-ақ оның барысы мен нәтижелері туралы хабардар 

етуді ұйымдастырады; 

 байқауға жіберілген жазба жұмыстарын қабылдайды; 

 осы Ережелер негізінде жұмыстары талаптарға сәйкес келмейтін қатысушыларды 

байқауға қабылдау және қатысудан бас тарту мәселелерін шешеді; 

 байқауды өткізу тәртібі мен шарттарының сақталуына бақылауды қамтамасыз 

етеді; 

 байқау жеңімпаздарын ынталандыру бағдарламаларын әзірлейді және жүзеге 

асырады. 

4.6. Жіберілген жұмыстар өңделмейді және қайтарылмайды. 

4.7. Байқауға қатысу байқау шарттарын қабылдауды білдіреді. 



 

5. БАЙҚАУДЫҢ ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫ 

5.1. Қазылар алқасының құрамында «ҚАЗАҚ ТІЛІ», «ОРЫС ТІЛІ» және «АҒЫЛШЫН 

ТІЛІ» салаларының мамандары бар. Қазылар алқасының құрамына шақырылған 

сарапшылар да кіруі мүмкін. 

5.2. Қазылар алқасының қызметтері: 

- байқауға ұсынылған байқау жұмыстарының сараптамасын ұйымдастырады; 

- осы Ережедегі қосымшаға сәйкес бағалау критерийлеріне қарай жеңімпаздарды 

анықтайды; 

- байқаудың қорытындысын шығарады. 

 

5.3. Байқау жұмыстарын қарастыру кезінде қазылар алқасы мазмұнын, 

шығармашылығын, тілдік құзыреттілігін, құрылымы мен рәсімделуін ескереді. 

5.4. Байқаудың қазылар алқасы келесі ретпен жеңімпаздарды анықтайды: 

Үшінші орын – үш номинация 

Екінші орын – екі номинация 

Бірінші орын – бір номинация 

Гран-при – бір номинация 

5.5. Қазылар алқасының шешімі хаттамамен рәсімделеді, оны қазылар алқасының 

төрағасы бекітеді. 

 

6. БАЙҚАУ ЖҰМЫСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

6.1. Жазбаша жұмыс көрсетілген тақырыпқа және талаптарға сәйкес болуы керек (14 Times 

New Roman шрифті, 2 баспа беттен аспауы керек, қатысушының 3х4 суреті, жетекшінің 

3х4 суреті, аты-жөні мен лауазымы көрсетілуі қажет). 

6.2. Мәтінді орналастыру алдында: Автордың тегі, аты, мектебі, байқау тақырыбына 

жазылған жазба жұмысының атауы. 

6.3. Байқауды ұйымдастыру комитеті жазба жұмысы жоғарыда көрсетілген талаптарға 

сәйкес келмесе, жұмыс авторын ескертпестен, Байқауға қатысуға рұқсат бермеуге құқылы. 

 

7. БАЙҚАУ ЖЕҢІМПАЗДАРЫН МАРАПАТТАУ 

7.1. Үздік жұмыстар «Жасөспірім дауысы» журналында жарияланып, электронды 

сертификаттармен белгіленеді. Жүлде иегерлеріне журналдың көшірмесі мен сертификат 

мектеп мекенжайына пошта арқылы жіберіледі. Жетекшілер алғыс хаттармен 

марапатталады. 

7.2. Байқау нәтижелері Құрылтайшының сайтында www.isa.nis.edu.kz, «ЖОБАЛАР» 

бөлімінде жарияланады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isa.nis.edu.kz/


 

  «ЖАСӨСПІРІМ ДАУЫСЫ»  

байқауын өткізу  

Ережесіне қосымша 

 

 

Таңдау критерийлері 

 

 

№ Критерийлер 
 

Түсініктемелер 

1. Жұмыстың 
мазмұндылығы 

мазмұны тақырыпқа сәйкес, өзекті 

2.  Ерекшелігі  креативті идеялар, шығармашылығы 

3.  Тілдік 

құзыреттілік 

сауаттылығы, сөздік қорының молдығы, мәтіннің 

стиліне сәйкес келетін әртүрлі сөйлеу және 

синтаксистік айналымдарды қолдану 

4. Жұмыс құрылымы идеялары анық, нақты және құрылымды түрде беріледі 

5. Жұмысты рәсімдеу байқау жұмысына қойылатын талаптарды сақтау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено директором 

Международной школы города Нур-Султан  

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Приказ №34 от «02» февраля 2022г.  

 

 

 

ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ГОЛОС ПОДРОСТКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Конкурс проводится среди учащихся 9-12 классов. 

1.2.Настояшие правила определяют порядок проведения конкурса, требования к 

предоставляемым конкурсным работам, проведение итогов и награждение победителей.  

 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ 

 

2.1. Учредителем конкурса выступает Международная школа города Нур-Султан АОО 

«Назарбаев интеллектуальные школы» (далее - МШН). 

2.2. Учредитель конкурса определяет формат Конкурса, тему, сроки проведения конкурса 

и приема письменных работ учащихся. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1.  Цель конкурса: развить коммуникативные навыки и навыки творческого мышления 

учащихся. 

3.2. Задачи конкурса: 
- предоставление возможности учащимся высказаться на глобальные темы, актуальные для 

современных подростков; 

-  предоставление возможности учащимся быть услышанными обществом; 

- обмен опытом преодоления «подростковых барьеров»; 

- создание журнала лучших работ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится ежегодно. 

4.2. Учащиеся, изъявляющие желание принять участие в конкурсе в сроки, утвержденные 

Учредителем, представляют письменную работу (далее – Конкурсная работа) в 

оргкомитет Конкурса, в состав которого входят руководители секций «КАЗАХСКИЙ 

ЯЗЫК», «РУССКИЙ ЯЗЫК» и «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

4.3. Конкурсные работы, поступившие позднее утвержденного срока, к участию в Конкурсе 

не допускаются.  

4.4. Конкурсные работы, соответствующие требованиям, направляются жюри Конкурса, 

которая принимает окончательное решение и определяет победителей Конкурса. 

4.5. Функции Оргкомитета Конкурса: 

 организует информационное обеспечение конкурса, в том числе информирует 

потенциальных участников конкурса о его проведении, а также о ходе и итогах 

конкурса; 

 принимает письменные работы, представленные на конкурс; 

 решает вопросы о принятии и отклонении от участия в конкурсе конкурсантов, работы 



которых не соответствуют требованиям, согласно настоящих Правил; 

 обеспечивает контроль по соблюдению порядка и условий проведения Конкурса; 

 разрабатывает и реализует программы поощрения победителей Конкурса.  

4.6. Предоставленные работы не редактируются и не возвращаются. 

4.7. Участие в конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 

 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

5.1. В состав жюри входят эксперты по направлениям «КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК», «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» и «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». В состав могут также входить приглашенные 

эксперты. 

5.2. Функции Жюри: 

- организует экспертизу конкурсных работ; 

- определяет победителей в соответствии с критериями оценки, согласно Приложению к 

настоящим Правилам; 

- подводит итоги конкурса. 

5.3. При рассмотрении конкурсных работ жюри учитываются содержательность, 

креативность, языковая компетенция, структура и оформление.  

5.4.Жюри конкурса определяет победителей в следующем порядке: 

Третье место – три номинации 

Второе место – две номинации 

Первое место – одна номинация 

Гран-при – одна номинация 

5.5. Решение жюри оформляется протоколом, который утверждается председателем жюри. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

 

6.1. Письменная работа должна соответствовать заявленной теме и предъявляемым 

требованиям (14 шрифт Times New Roman, не более 2 печатных страниц, фото 

участника 3x4, фото руководителя 3x4 с указанием ФИО и должности. 

6.2. До текста должны быть помещены: Ф.И. автора, школа, название письменной работы, 

заявленное в теме Конкурса. 

6.3. Оргкомитет Конкурса вправе не допускать письменную работу к участию в Конкурсе, 

в случае её несоответствия вышеуказанным требованиям, без уведомления автора 

работы. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

7.1.Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Голос подростка» и отмечены 

электронными сертификатами. Обладателям призовых мест будут высланы по почте 

экземпляр журнала и сертификат на адрес школы. Руководители будут награждены 

благодарственными письмами.  
7.2.Результаты конкурса будут объявлены на сайте Учредителя www.isa.nis.edu.kz, в 

разделе «ПРОЕКТЫ». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isa.nis.edu.kz/


Приложение  

к Правилам проведения конкурса  

 «ГОЛОС ПОДРОСТКА» 

 

 

Критерии отбора  

 
№ Критерии Пояснения 

1. Содержательность 

работы 

содержание соответствует теме   

2. Оригинальность   креативность раскрываемых идей 

3.  

Языковая 

компетенция 

грамотность, богатство лексики, использование 

различных речевых и синтаксических оборотов, 

соответствие стилю заданного текста 

4. Структура работы идеи изложены ясно, точно и структурировано  

5. Оформление работы следование требованиям к конкурсной работе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approved by the decision of the principal 

of International School of Nur-Sultan 

AEO "Nazarbayev Intellectual Schools" 

No. 34 "2" February 2022 

 

 

RULES OF THE “TEENAGE VOICE” CONTEST 

 

1. GENERAL PROVISIONS 

1.1. The contest is held among grades 9-12 students. 

1.2. These rules determine the procedure for conducting the contest, requirements for the submitted 

contest works, summing up and awarding the winners. 

 

2. FOUNDER 

2.1. The founder of the contest is the International School of Nur-Sultan AEO "Nazarbayev 

Intellectual Schools" (hereinafter - ISN). 

2.2. The founder of the contest determines the format of the Contest, its topic, deadlines of the 

contest and the acceptance of students' written works.  

 

3. PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE CONTEST 

3.1. The purpose of the contest: to develop communication and creative thinking skills of students. 

3.2. Contest objectives: 

- providing students with the opportunity to express themselves on global topics that are relevant 

to modern teenagers; 

- providing opportunities for students to be heard by society; 

- exchange of experience in overcoming "teenage barriers"; 

- creation of a journal of the best works. 
 

 4. ORGANIZATION AND CONDITIONS OF THE CONTEST 

4.1. The contest is held annually.  

4.2. Students who wish to take part in the contest within the time limits approved by the Founder 

submit a written work (hereinafter - Contest work) to the Organizing Committee of the Contest, 

which includes the heads of the sections "KAZAKH LANGUAGE", "RUSSIAN LANGUAGE" 

and "ENGLISH LANGUAGE". 

4.3. Contest works received later than the approved deadline are not allowed to participate in the 

Contest. 

4.4. Contest works that meet the requirements are sent to the Contest committee, which makes the 

final decision and determines the winners of the Contest. 

4.5. Functions of the Organizing Committee of the Contest: 

- organizes information support of the contest, including informing potential participants about the 

contest progress and its results; 

- accepts written works submitted for the contest; 

- resolves the issues of accepting and rejecting participation in the contest of contestants whose 

works do not meet the requirements, in accordance with these Rules; 

- provides control over compliance with the procedure and conditions of the Contest; 

- develops and implements awarding programs to encourage the winners of the Contest. 

4.6. Submissions will not be edited or returned. 

4.7. Participation in the contest means acceptance of the conditions of the contest. 

 

 

 



5. CONTEST COMMITTEE 

5.1. The committee consists of experts in the areas of "KAZAKH LANGUAGE", "RUSSIAN 

LANGUAGE" and "ENGLISH LANGUAGE". It may also include invited experts. 

5.2. Functions of the Committee: 

- organizes the examination of contest works; 

- determines the winners in accordance with the evaluation criteria and the Appendix to these 

Rules; 

- sums up the results of the contest. 

 

5.3. When considering contest works, the committee takes into account the content, creativity, 

language competence, structure and design. 

5.4. The committee of the contest determines the winners in the following order: 

Third place - three nominations  

Second place - two nominations 

First place - one nomination 

Grand Prix - one nomination 

 

5.5. The decision of the committee is documented in a protocol, which is approved by the chairman 

of the committee.  

  

 6.  REQUIREMENTS FOR CONTEST WORK 

6.1. Written work must comply with the stated topic and the requirements (14 Times New Roman 

font, no more than 2 printed pages, 3x4 photo of the participant, 3x4 photo of the supervisor with 

full name and position. 

6.2. Before the text there should be placed: full name of the author, school, topic of the writing 

work stated in the title of the Contest. 

6.3. The Organizing Committee of the Contest has the right not to allow a written work to 

participate in the Contest, if it does not meet the above requirements, without notifying the author 

of the work. 

 

7. AWARDING THE WINNERS OF THE CONTEST 

7.1. The best works will be published in the journal "Teenage Voice" and marked with electronic 

certificates. Prize winners will be mailed a copy of the journal and a certificate to the address of 

the school. Supervisors will be awarded letters of thanks. 

7.2. The results of the contest will be announced on the website of the Founder www.isa.nis.edu.kz, 

in the section "PROJECTS". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Appendix to the Rules 

of the contest 

  "TEENAGE VOICE" 

 

 Selection criteria 

 

№ Criteria Clarification 

1. The content of the work content corresponds to the topic 

2. Originality   creativity of the revealed ideas 

3.  Language    

 competence 

literacy, rich vocabulary, use of various speech and 

syntax cliсhe, matching the style of the given text 

4. The structure of the work ideas are clear, precise and structured  

5. The design of the work Following the requirements for contest work 

 

 


