Қазақстан Республикасы білім беру ҧйымдарының бастауыш сыныптағы
әдебиеттік оқу және қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті пәні мҧғалімдеріне арналған
«ПедСтарт» қашықтықтан олимпиадасының
ЕРЕЖЕСІ
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
1. Білім беру ұйымдарының әдебиеттік оқу (бастауыш сынып), қазақ әдебиеті,
орыс әдебиеті пәндері мұғалімдеріне арналған «ПедСтарт» олимпиадасын (бұдан әрі
- Олимпиада) өткізу туралы Ереже Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу тәртібін,
оның ұйымдастыру және әдістемелік қолдауын, жеңімпаздарын, Олимпиадаға қатысу
тәртібін анықтайды.
2. ОЛИМПИАДТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.
2. Мақсаты: кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
қолдануды дамыту, оқытуда жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ұмтылуды арттыру,
3. Міндеттер:
- әдебиеттік оқу (бастауыш сынып), қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті пәндері
бойынша мұғалімдерді оқыту сапасын бағалау;
- оқу үрдісінде әдебиет пәндерінің рөлін арттыру;
- білімді, білікті, дағдыны, түйсікті қалыптастыру үшін өзіндік білім алу қабілетін
дамыту;
- оқытудан өзін-өзі оқытуға көшуді жеделдету;
- Олимпиаданың қатысушыларын зияткерлік және шығармашылық дамыту үшін
жағдай жасау.
- педагог қызметкерлердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға, олардың
кәсіби деңгейін және педагогикалық дағдыларын арттыруға үлес қосу;
- компьютерлік ақпараттық технологияларды енгізу қажеттілігін арттыру;
- дәстүрлі және компьютерлік оқыту әдістерін біріктіру арқылы оқу үдерісінің
тиімділігін арттыруға ықпал ету.
3. ОЛИМПИАДАНЫҢ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ
4. Олимпиадаға Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының барлық
түрлері мен типтерінің әдебиеттік оқу (бастауыш сынып), қазақ әдебиеті, орыс
әдебиеті пәндерінің мұғалімдері қатыса алады.
5. Тек жеке жұмыстар ғана қабылданады.
6. Олимпиадаға қатысушылардың саны шектеусіз.
4. ОЛИМПИАДАНЫҢ ӚТУ УАҚЫТЫ
7. Олимпиада жыл сайын www.daryn.kz сайтында сағат 11:00-ден 17:00-ге
дейін 17 қазан күні өтеді.
8. Олимпиаданың қорытындысын жариялау - 20-25 қазан аралығында
9.Қатысушылар
саны
көп
болған
жағдайда,
олимпиаданың
нәтижелерін шығару уақыты ұзартылуы мүмкін.
5. ОЛИМПИАДАНЫҢ ӚТУ ЕРЕЖЕСІ.

10. Олимпиадаға қатысу ҥшін:
1.
«Дарын»
республикалық
ғылыми-практикалық
орталығының
www.daryn.kz сайтының басты бетінің жоғарғы жағында орналасқан «Мҧғалімдерге
арналған ақпарат» бөлімінде «Онлайн олимпиадалар» бөлігін басу арқылы
"Тіркеу", "Нҧсқаулық", "Жҥйеге кіру" тақырыпшалары шығады.
2.
«Тіркеу» позициясын таңдап, өзінің жеке ЖСН (жеке сәйкестендіру
нөмірі) арқылы тіркеуден өтіп, логин пароль арқылы (парольді міндетті тҥрде есте
сақтап қалу қажет) өзіне жеке кабинет ашады.
3.
Нұсқаулыққа сәйкес ұйымдастыру жарнасын (1000 теңге) қатысушының
ЖСН негізінде QIWI терминалы көмегімен төлеуге болады.
4.
Тапсырмаларды орындау үшін 17 қазан күні (сағат 11.00-17.00 дейін)
(Нұр-Сұлтан
уақыты
бойынша)
өзінің
жеке
кабинетіне
кіріп
«Менің
олимпиадаларым» парақшасындағы Олимпиаданы бастау қажет.
11. Тіркеу кезінде өтінімде көрсетілген мәліметтерге сәйкес Порталда
Олимпиадаға қатысушылардың дерекқоры жасалады. Қатысушы порталдағы
ақпараттық ресурсқа қосылады.
12. Белгіленген уақытта қатысушы олимпиадаға қатысатын ресурсқа кіріп,
порталға ақпаратты енгізеді, Олимпиада шарттары мен мерзімдерімен танысады.
13. Қатысушы олимпиаданың тапсырмаларын орындайды. Олимпиадаға 45
астрономиялық минут беріледі.
14. Тест түріндегі тапсырмалар балы қатысушыға тестен кейін бірден беріледі.
Қатысушыға олимпиада нәтижесі бойынша ұпайлары көрсетілген хаттама қолжетімді
болады.
6. ОЛИМПИАДАНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ МЕН ЖҤЛДЕГЕРЛЕРІН АНЫҚТАУ
ТӘРТІБІ
15. Әр қатысушы 45 минут көлемінде 25 тапсырмадан тұратын 1 нұсқаны
(бірнеше нұсқаның ішінен) орындауы тиіс:
16. Олимпиадаға қатысу үшін алынатын баллдардың максималды саны 25
ұпайды құрайды (яғни әр дұрыс шешкен тапсырмаға 1 ұпай).
17. Олимпиада жеңімпаздары:
Олимпиада жеңімпаздары максималды 25 балл, бірақ 23 баллдан кем емес
ұпай жинаған қатысушылар болып саналады (25-23 балл, І дәрежелі дипломдар);
18. Олимпиада жҥлдегерлері:
1) 22 балл, бірақ 20 балдан кем емес ұпай жинаған қатысушылар (22-20 балл,
ІІ дәрежелі дипломдар);
2) 19 балл, бірақ 16 балдан кем емес ұпай жинаған қатысушылар (19-16 балл,
ІІІ дәрежелі дипломдар).
19. Олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлері I, II, III дәрежелі
дипломдармен марапатталады.
20. Олимпиада қатысушыларына сертификаттар тапсырылады.
7.
ОЛИМПИАДАНЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ МЕН САРАПТАУ
КОМИССИЯСЫ
21. Республикалық ұйымдастыру комитеті (бұдан әрі - Ұйымдастыру комитеті)
Олимпиаданы дайындау және өткізуді жүзеге асырады.
22. Ұйымдастыру комитеті келесі функцияларды орындайды:

- қатысушылардың кезеңге өту тәртібін үйлестіреді;
- Олимпиаданың міндеттерін зерттеу критерийлерін әзірлейді;
- қорытындысын шығарады;
- Олимпиаданы өткізу тәртібін, күнін анықтайды;
23. Олимпиаданың нәтижелерін анықтау үшін сараптама комиссиясы
құрылады. Олимпиаданың сараптама комиссиясының құрамын Ұйымдастыру комитеті
құрайды.
24. Сараптама комиссиясының құрамына республиканың алдыңғы қатарлы
педагогикалық жоғары оқу орындарының ғалымдары, өткен жылдардағы әр түрлі
деңгейдегі біліктілік конкурстарының жеңімпаздары кіре алады.

ПРАВИЛА
Проведения Дистанционной олимпиады по литературному чтению (начальные
классы), казахской и русской литературе «ПедСтарт» для учителей организаций
образования Республики Казахстан
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящее положение о проведении дистанционной олимпиады по
литературному чтению (начальные классы), казахской и русской литературы
«ПедСтарт» для учителей организаций образования (далее — Олимпиада)
определяет порядок организации и проведения Олимпиады, еѐ организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ.
2.
Цель:
развитие
поддержка
использования
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности, повышение
стремления к достижению высоких результатов в преподавательской деятельности,
3. Задачи:
- оценка качества подготовки учителей в области казахской и русской
литературы;
- повышение роли литературы в образовательном процессе;
- развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений,
навыков, интуиции;
- ускорение процесса перехода от обучения к самообучению;
- создание условий для интеллектуального и творческого развития участников
олимпиады.
- способствовать формированию информационной культуры педагогических
работников, повышению их профессионального уровня и педагогического мастерства;
- актуализировать необходимость внедрения компьютерных информационных
технологий;
- способствовать повышению эффективности образовательного процесса за
счет сочетания традиционных и компьютерных методов обучения.
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
4. В Олимпиаде могут принять участие учителя литературы всех типов и
видов организаций образования Республики Казахстан.
5.Принимаются только индивидуальные работы.
6. Общее количество участников Олимпиады не ограничено.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
7. Олимпиада проводится на сайте www.daryn.kz 17 октября с 11.00 до 17.00
часов (по времени Нур-Султан).
8. Объявление итогов Олимпиады – с 20 по 25 октября.
9. При большом количестве участников возможно продление сроков итогов
Олимпиады.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
10. Для участия в Олимпиаде необходимо:
1.
Войти на сайт www.daryn.kz, в разделе «Материалы для учителей»
выбрать «Онлайн олимпиады», под заголовком есть 3 позиции «Регистрация»,
«Инструкция», «Вход в систему».
2.
Выбрать позицию «Регистрация», и на основании ИИН (индивидуального
идентификационного номера), пройти регистрацию создавая Личный кабинет
посредством логина и пароля, который необходимо запомнить.
3.
Далее произвести оплату за организационный взнос в сумме 1000 тенге
с помощью QIWI терминала на основании ИИН участника согласно Инструкции.
4.
Всем для выполнения заданий 17 октября (с 11.00-17.00) в личном
кабинете пройти по вкладке «Мои Олимпиады» и начать тестирование.
11. В соответствии с данными, указанными в заявке при регистрации, на
портале создается база данных участников Олимпиады. Участник подключается к
информационному ресурсу на портале.
12. В назначенное время участник вводит данные своей учетной записи,
заходит в ресурс на портале, где расположена Олимпиада, знакомится с условиями и
сроками проведения Олимпиады.
13. Участник выполняет задания Олимпиады. На Олимпиаду отводится 45
астрономических минут .
14. Баллы, набранные участником за задания в виде теста, предъявляются
сразу после тестирования. Участнику будет доступен протокол тестирования, в
котором указан результат Олимпиады в виде набранных баллов.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ
15. Учителя организаций образования в течение 45 минут должны решить 1
вариант, который состоит из 25 заданий:
16. Максимальное количество баллов, которое может получить участник за
участие в Олимпиаде, составляет 25 баллов (1 балл за каждый правильный ответ).
17. Победителями Олимпиады считаются:
участники, набравшие максимальное количество баллов 25, но менее 23
баллов (25-23 баллов дипломы І степени).
18. Призерами Олимпиады признаются:
1) участники, набравшие 22 балла, но не менее 20 баллов (22-20 баллов,
дипломы ІІ степени);
2) участники, набравшие 19 баллов, но не менее 16 баллов (19-16 баллов,
дипломы ІІІ степени).
19. Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами I, II, III
степеней РНПЦ «Дарын».
20. Все участники Олимпиады награждаются сертификатами участников
Олимпиады.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
ОЛИМПИАДЫ
21. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет республиканский
организационный комитет (далее - Оргкомитет).
22. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- координирует порядок поступления участников на этапе;

- разрабатывает критерии экспертизы заданий Олимпиады;
- разрабатывает задания участникам Олимпиады на заключительный этап;
- подводит итоги;
- определяет порядок, место и дату проведения Олимпиады;
23. Для определения итогов Олимпиады создается экспертная комиссия.
Состав экспертной комиссии формируется Оргкомитетом Олимпиады.
24. В состав экспертной комиссии могут входить ученые ведущих
педагогических вузов республики, победители конкурсов профессионального
мастерства различных уровней предыдущих лет.

