
 

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім  

алушылардың арасында Тұңғыш президент күніне арналған «Менің елімнің 

көшбасшысы» тақырыбында сырттай байқаудың қорытындысы 

 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК 

жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың 

арасында Тұңғыш президент күніне арналған «Менің елімнің көшбасшысы» 

тақырыбында сырттай байқауды 2014 жылғы 27 қазан - 24 қараша аралығында 

балаларға арналған www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтта сырттай өткізді. 

Байқаудың мақсаты: балалардың қазақстандық патриотизмі мен әлеуметтік 

белсенділігін қалыптастыру, талантты балаларды анықтауға және қолдауға жағдай 

жасау. 

Міндеттері:  

балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

өз елінің жетістіктері мен табыстарын құрметтейтін және бағалайтын 

«Қазақстанның патриот  азаматы» бейнесін көпшілікке тарату; 

дарынды балаларды анықтау және оларға қолдау көрсету. 

Қазақстан Республикасының өңірлерінен қосымша білім беру ұйымдарының 

және жалпы орта мектептердің 12-17 жастағы білім алушылары сырттай байқауға 

қатысты. Байқауға жалпы 1175 жұмыс түсті.  

Әділ қазылар алқасы Қазақстан Республикасы өңірлерінен сырттай байқауға 

қатысқан жалпы білім беретін мектептер мен қосымша білім беру ұйымдарындағы 

білім алушылардың 1175 жұмыстарын қарады. Байқауға қатысқан жұмыстар мына 

критерийлер бойынша бағаланды:  

байқаудың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес болуы; 

тақырыптың толық ашылуы; 

нақты материалды білу, жеке ой, көзқарас, көріністі мазмұндау; 

байқау жұмысын сауатты және эстетикалық түрде ресімдеу; 

авторлық идеяның түпнұсқалығы мен жаңашылдығы. 

Әділ қазылар алқасының мүшелері «Елін құрған көшбасшы» номинациясы 

жеңімпаздарды анықтады.  
 

12-14 жастағы орта буында (қазақ тілінде оқитын топ) 
1 орын - Кеңес Гауһар, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., № 32 мектеп-гимназиясы. 

2 орын – Берікболқызы Ақерке, Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, Әйтей 

батыр ауылы, Ленин жалпы негізгі білім беру мектебі. 

2 орын – Смагулова Гаухар, Павлодар облысы, Қашыр ауданы, Береговое 

ауылы, Береговое орта жалпы білім беретін мектебі. 

2 орын – Қойшыбай Заңғар, ШҚО, Жарма ауданы, Жаңаөзен ауылы,                                  

К. Шакенов атындағы ОМ. 

3 орын – Аманжолова Айдана, Павлодар облысы, Май  ауданы, Көктөбе 

ауылы, Көктөбе жалпы білім беретін мектебі. 

3 орын – Жалғасбай Нұршат, Ақтөбе облысы, Алға ауданы, "Нұр талап" Алға 

балалар шығармашылық орталығы. 
 

12-14 жастағы орта буында (орыс тілінде оқитын топ) 
1 орын – Турсунханов Райымбек, Павлодар облысы, Ақсу ауданы, 

Алғабас  ауылдық  округі, М. Қабылбеков ат. ОМ. 

2 орын - Стешенко Лидия, Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Пионерский 

ауылы, №3 ОМ. 

http://www.ziyatker.org/


2 орын - Маресова Юлия, ШҚО, Зырян  ауданы, Серебрянск қ.,                           

М.В. Инюшина ат. № 1 ОМ. 

3 орын - Ворихно Маргарита, СҚО, Петропавл қ., №42 ОМ. 

3 орын - Ступельман Леонтий, Павлодар облысы, Павлодар қ., №39 ЖББМ. 
 

15-17 жастағы жоғары буында (қазақ тілінде оқитын топ) 
1 орын – Нүсіпбек Жалғас,  Алматы қ., Ш.Уәлиханов ат. № 12 гимназиясы. 

2 орын – Шенгельбаева Назерке, Алматы облысы, Талдықорған қ., 

М.Жұмабаев атындағы мектеп-гимназиясы. 

2 орын – Амангельдина Ардақ, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қ. Сәтпаев 

ат. № 216 ОМ. 

3 орын - Сайнова Мереке, ОҚО, Шымкент қ., № 87 ЖББМ. 

3 орын – Әділханқызы Ұлдана, Жамбыл облысы, Тараз қ.,  № 47 мектеп. 
 

15-17 жастағы жоғары буында (орыс тілінде оқитын топ): 

1 орын – Рублевский Антон, БҚО, Зеленов  ауданы, Переметное ауылы, 

Переметный ЖББОМ. 

2 орын – Галин Сабир,  Павлодар облысы, Павлодар қ., №14 ЖББОМ. 

3 орын – Сагайдак  Владислав, Атырау  облысы, Атырау қ., Энергетика және 

құрылыс колледжі. 
 

Әділ қазылар алқасының мүшелері «Өз елімнің өркендеуі үшін мен не істер 

едім?» номинациясы жеңімпаздарды анықтады.  
 

12-14 жастағы орта буында (қазақ тілінде оқитын топ) 
1 орын – Бекхожина Аида, Павлодар  облысы, Екібастұз қ., № 21 ЖББОМ. 

1 орын - Жеңісова Ақниет, СҚО, Айыртау  ауданы, Қаратал ОМ. 

2 орын – Чаек Анель, Алматы облысы, Сарқанд ауданы, Бірлік ауылы, «Бірлік 

негізгі мектебі». 

2 орын – Калиева Дильназ, Павлодар  облысы, Ақсу қ., Дарынды    балаларға 

арналған мамандандырылған гимназиясы. 

2 орын – Маекенов Рахат, СҚО, Петропавл қ., «БЭСТ» гимназиясы. 

2 орын – Савина Виктория, Павлодар облысы, Железин ауданы, Михайловка  

ЖББМ. 

3 орын – Сейткамзинов Еламан, ШҚО, Бородулиха ауданы, Жезкент кенті, 

мектеп-лицейі. 
3 орын – Оразалин Ернар, СҚО, Петропавл қ., «БЭСТ» гимназиясы. 

3 орын – Қасаев Сержан,  Хромтау ауданы,  Хромтау қ., № 6 гимназиясы. 

3 орын – Садуова Камила, Астана қ., № 65 мектеп-гимназиясы. 
 

12-14 жастағы орта буында (орыс тілінде оқитын топ): 
1 орын - Сейтекова Мадина, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Қосшағыл 

ауылы, №2 ЖББМ. 

1 орын - Пашкина Мария, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., «Шаңырақ» мектебі. 

2 орын - Тайнова Карина, Павлодар  облысы, Екібастұз қ., № 21 ЖББОМ. 

3 орын - Домалевская Анастасия, Ақмола облысы, Астрахан  ауданы,              

Первомайская ауылы, Первомайская ОМ. 

3 орын – Бектенова Томирис, Алматы қ., Қ. Сәтпаев ат. № 56 гимназиясы.  

3 орын – Кумуков Тахир,  Павлодар облысы, Өспен ауданы, Қоныр Өзек 

ауылы, Павловская ЖББОМ. 
 

15-17 жастағы жоғары буында (қазақ тілінде оқитын топ) 
1 орын – Құбайдұллаев Мейірбек, Маңғыстау  облысы, Жаңаөзен қ., мектеп-

лицейі. 

https://www.google.kz/search?q=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&sourceid=chrome&espv=2&ie=UTF-8&gws_rd=ssl#q=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0++%D0%96%D0%91%D0%91%D0%9C.
https://www.google.kz/search?q=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B&sourceid=chrome&espv=2&ie=UTF-8&gws_rd=ssl#q=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0++%D0%96%D0%91%D0%91%D0%9C.
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0_%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B&ei=pTF9VIiEH8iHPc_ggagF&usg=AFQjCNGJ9NMwnZFPYJUJCixMenYoAgt_vQ&bvm=bv.80642063,d.ZWU


2 орын – Жалекенова Альбина,  Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., № 15 ОМ.  

2 орын – Шарап Мадина, Жамбыл  облысы, Тараз қ., «Мектеп олимпиадаларын 

және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталық».  

2 орын – Кеңесқалиева Назым, Астана қ., № 53 мектеп-лицейі. 

3 орын – Қайыржанова Адия, Павлодар  облысы, Ақсу қ., Дарынды    балаларға 

арналған мамандандырылған гимназиясы. 
3 орын – Жукова Галина, СҚО, Петропавл қ., «Облыстық жетім балаларға және 

ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаты». 

3 орын – Амангалиева Айжан, БҚО, Зеленов  ауданы, Махамбет ауылы, 

Махамбет ЖББОМ. 
 

15-17 жастағы жоғары буында (орыс тілінде оқитын топ) 
1 орын – Жакупова Жанель, Ақмола облысы, Көкшетау қ., №5 «Таңдау» 

көпсалалы гимназиясы. 

2 орын – Узембаева Арина, Астана қ., № 24 ОМ. 

3 орын – Макаренко Надежда, Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Мариновка 

ауылы, Мариновская ОМ. 

3 орын – Искаков Галым, Астана қ., № 32 мектеп-гимназиясы. 
 

Байқауды ұйымдастырушылар және әділ қазылар алқасы Павлодар, Қарағанды, 

Қызылорда, Ақмола, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Солтүстік 

Қазақстан, Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы, Астана және 

Алматы ққ. жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдары білім алушыларының 

байқауға жіберген жұмыстарының жоғары деңгейлігін атап өтті.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


