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“Ұлан” әскери-патриоттық клубтың 
мақсаты:

- Егеменді елінің ертеңі болатын, Отан 
мүддесін қорғай алатын, адал да 
әділетті іскер де белсенді қайраткер 
шығару. 

- Оқушыларды шығармашылық іс-
әрекетке, жеке тұлғалық қабілет, 
қасиетін жетілдіру.

- Салауатты өмір сүруге дайын, рухани 
байлығы мол әскери патриот тәрбиелеу.



ЖШК ұйымдастыру тәртібі

Балаларды ЖШК-ның міндеттерімен, 
ережелерімен таныстыру;

- “ЖШК” клубына салтанатты түрде 
қабылдау.

- Бөлімше құру, ЖШК штабын сайлау.

- Бөлім жетекшісін сайлау.



Жалпы ережелер

Жас шекарашылар клубы –
балаларға азаматтық тәрбие 

беруде Қазақстан 
Республикасының  Қарулы 
Күштері  қатарына әскери 

борышын өтеуге дайындауда өз 
атамекенін қорғап Отанның нағыз 

патриоты болуға жетелейтін 
ұйым. 



“Ұлан” жас 
шекарашылар 

клубының 
ережесі

6. ЖШК тобы шекара 
бұзушыны іздеуге және 
ұстауға көмектесуі үшін 

дабыл қағуы тиіс. 

4. ЖШК-ның мүшелері 
жергілікті аймақ 

тұрғындарын білу 
керек. 

5. Балалар жаңа 
қоныстанушы, 

танымайтын адамды 
байқаса дер мезгілінде 

топ басшыларына 
хабарласуы керек. 

3. ЖШК – ге қатаң тәртіп 
сақтауды міндеттеу. 
Оның орындалуын 

қадағалау. 

1. Жас шекарашылар 
клубының барлық 

атқарған жұмыстары 
әрбір клуб мүшесінің 

алған білім мен 
дағдысына бағытталуы 

тиіс.
2. Шекарашылардың 
шекара қорғаулары 

жөнінде оқып үйрену. 



Клуб мүшелерімен өткізілетін 
оқу тақырыптары.

р/с Бөлімдер тақырыбы Сағат саны Сарамандық 
жұмыс

1 Саяси дайындық 6 6

2 Шекарашылық дайындық 12 8

3 Топографиялық дайындық 10 6

4 Атыс даярлығы 8 2

5 Азаматтық қорғаныс 8 2

6 Дене тәрбиесі 10 10

7 Саптық даярлық 14 12

8 Барлығы: 68 46



Топ командирінің міндеті

Оқуда, 
еңбекте озат 

болу



“Ұлан” әскери – патриоттық клуб 
мүшелерінің  міндеті

Тәжірибесімен 
озық болу



Клуб мүшелерінің жиынынан 
көрініс



Мектеп оқушыларымен 
өткізілген жиыннан көрініс



“Ұлан” әскери – патриоттық 

клубының  түлегі

Бексұлтанов 
Шыңғыс 

Кендебайұлы



Марапаттары
Ата – анасына мақтау қағазы. 31 шілде 2015 жыл. 

44841 ә/б командирі полковник Жиенбаев.
Жауынгерлік ту астындағы жеке суреті. Жеке 

жауынгерлік марапаты.



Әуеде жаттығу 
кезеңдері

Әскер жолындағы 
достарымен



“Ұлан” әскери-патриоттық  клубының 
ұстанымы  мен  нәтижесі:

Шапшаңдық пен нақтылық 



Назарларыңызға рахмет!!!


