
«Жолдағы қауіпсіздік: аңыз немесе шындық?» республикалық 
интернет-байқауының қорытындысы 

 

ҚР БҒМ Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 

жалпы орта, қосымша, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

білім алушылары арасында «Жолдағы қауіпсіздік: аңыз немесе шындық?» 
республикалық интернет-байқауын 2017 жылғы 14 наурыздан 12 мамырға 

дейін балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта 

қашықтықтан өткізді. 

Байқаудың мақсаты – балалардың жол ережесі туралы білімін кеңейту.  

Байқау міндеттері: 

          1) жол жүру ережесін білу деңгейін арттыру; 

     2) жолдағы мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеу. 

     Байқауға барлығы 25 жұмыс келіп түсті. 

Байқауға 7-17 жас аралығындағы білім алушылар келесі жас санаттары 

бойынша қатысты: 

1) кіші жас санаты: 7-10 жас; - 13 жұмыс 

2) орта жас санаты: 11-14 жас; - 9 жұмыс 

3) жоғары жас санаты: 15-17 жас. – 3 жұмыс 

10. Байқау «Жол ережесі» суреттер байқауы және «Мен жол 

қауіпсіздігі үшін» шығармалар байқауы номинациялар бойынша жүргізіледі: 

Байқау жұмыстары келесі бағалау өлшемдері бойынша 5 баллдық 

жүйемен бағаланды: 

1) байқау тақырыбына, мақсатына және талаптарына сәйкес болуы; 

2) берілген жұмыстың сапасы; 

3) жұмысты орындау сапасы;  

4) автор жасының шығармашылық деңгейге сай болуы; 

5) байқаудың тақырыбына және номинацияларға сәйкес болуы; 

      6)материалдардың шынайылығы мен объективтілігі; 

      7) тақырыпты толық аша алуы; 

      8) жұмысты баяндау және ресімдеу сапасы; 

 

 «Жолдағы қауіпсіздік: аңыз немесе шындық?» республикалық 

интернет-байқаудың әділ қазыларының шешімі негізінде 18 қатысушы 

жеңімпаз болып анықталды.  

 

Номинация «Правила дороги». 

 

кіші жас санаты: 7-10 жас; 

I орын: 

1. Аманкелдіұлы Ақтілек (Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, 

Баймолдин ауылы); 

2. Закиров  Ринат (Қарағанды қ. №62 орта білім беру метебі); 

3. Култаев Агадил (Жамбыл облысы, Тараз қ., Техникалық 

шығармашылық орталығы) 

http://www.ziyatker.org/


4. Сабихан Әмина (Алматы облысы Қарасай ауданы Исаев ауылы 

Бұхар жырау  №32) 

5. Чеголина Софья (Қарабалық ауданы әкімдігі білім беру бөлімінің 

Надеждин негізгі мектебі) 

 

II орын: 

6. Бекшенова Камила (СҚО, Мамлют ауданы Мамлют қазақ мектеп-

интернаты); 

7. Жексебай Инабат (Алматы облысы Қарасай ауданы Исаев 

ауылындағы бастауыш мектебі); 

8. Найбергер Владислав (Қарағанды қ. №62 орта білім беру метебі) 

9. Поплавская Надежда (Қостанай қ., Қостанай қаласы әкімдігінің 

білім бөлімінің аула клубы) 

 

орта жас санаты: 11-14 жас; 

I орын: 

10.  Гаврилов Вадим (Қарағанды қ. №3 негізгі мектебі); 

 

III орын: 

11.  Надірова Балауса (ОҚО Шардара ауданы Қоссейіт ауылы Сырдария 

ЖОМ) 

12.  Пансүр Гүлсезім (Жамбыл облысы Ш. Бектасов ЖОМ) 

 

жоғары жас санаты: 15-17 жас; 

I орын: 

13.  Мухтарова Алия (Жамбыл облысы, Тараз қ., Техникалық 

шығармашылық орталығы); 

II орын: 

14.  Шевченко Израиль (Алматы облысы Текелі кәсіптік колледжі) 

 

Номинация «Я - за безопасность на дорогах»  

 

кіші жас санаты: 7-10 жас; 

II орын: 

15.  Рысдәулет Арнұр (Алматы облысы Қарасай ауданы Исаев 

ауылындағы бастауыш мектебі); 

 

орта жас санаты: 11-14 жас; 

II орын: 

16.  Зарқымова Ақмарал (СҚО Тайынша ауданы  Новодворов селосы 

Новодворов негізгі мектебі); 

17.  Масейчук Ангелина (Қостанай облысы Балалар шығармашылық 

үйі) 

 

жоғары жас санаты: 15-17 жас; 



I орын: 

18.  Зулкарнай Кадрали (Қостанай облысы Рудный қаласы  Балалар 

тәрбиелеу-сауықтыру кешені); 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Облыстар  Жұмыстар саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола    

2 Ақтөбе    

3 Алматы  4 4 

4 Атырау    

5 Шығыс Қазақстан    

6 Жамбыл  5 3 

7 Батыс Қазақстан    

8 Қарағанды  4 3 

9 Қостанай  4 4 

10 Қызылорда    

11 Маңғыстау    

12 Павлодар  1 1 

13 Солтүстік Қазақстан  2 2 

14 Оңтүстік Қазақстан  5 1 

15 Алматы қаласы   

16 Астана қаласы   

 Барлығы  25 18 

 

 

Директор         Р. Шер 

 

 

 

 

 

 

 

 


