
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы  

білім алушылардың арасында «Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз» 
тақырыбында Республикалық байқаудың қорытынды есебі 

  

Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында «Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз» 
тақырыбында Республикалық байқау  2015 жылғы 10 қаңтар мен 10 наурыз 

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

сырттай өткізілді. 

 Мақсаты: балалар мен жастар арасында салауатты өмір салтын 

насихаттау. 

Міндеттері: 

- адами құндылықтардың ең маңыздысы ретінде салауатты өмір салты 

және денсаулық жөнінде балалардың түсініктерін қалыптасыруға қатыстыру 

арқылы балалар мен жасөспірімдерге тәрбиелік әсер етудің өрісін кеңейту; 

- жоғары шығармашылық әлеуеті бар дарынды балаларды анықтау 

және мадақтау; 

- адамның өмірлік іс-әрекетіне қажетті жағдай ретінде саналатын 

салауатты өмір салтының рөлі жөнінде позитивтік көзқарас қалыптастыру. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың қатысты. 

Байқауға келесі номинациялар бойынша жалпы 43 жұмыс түсті:  

«Күлдіргі спорттық фотосурет»  - 17 жұмыс; 

«Үздік бейнеролик» - 11 жұмыс; 

«Менің спорттық бұрышым» - 12 жұмыс. 

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

берілген байқаудың тақырыбы, мақсаты мен міндеттеріне жұмыстың сәйкес 

келуі тиіс, жұмыстың ерекшелігі, даралығы, қызықты, еліктіргіш сюжет, 

түсірілімнің сапасы (ашықтық, қарама-қарсылық, фонды анықтап алу немесе 

оның жайылып кетпеуі), жалпы көркемдік қабылдау; жұмыста денсаулық 

сақтау тақырыбының көрсетілуінің бар болуы. 

 «Күлдіргі спорттық фотосурет»  номинациясы бойынша әділ қазылар 

алқасы қатысушыларды санаттарына  байланысты жеңімпаз деп белгіледі: 
 

10-14 жастағы орта буында 

3 орын - Исмұхамбетова Мадина  
          3 орын – Пережогина Дарья (Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы, 

Сокол атындағы орта мектебі). 

 

15-17 жастағы жоғары буында  
3 орын – Трайзе Диана (Ақтөбе,  «Ақ желкен» аула клубы»). 

 

«Үздік бейнеролик» номинациясы бойынша:  

10-14 жастағы орта буында 

1, 2, 3 орын – тағайындалмады. 

http://www.ziyatker./


 

15-17 жастағы жоғары буында:  

1 орын – Серіков Темірлан (Батыс Қазақстан облысы,Орал қаласы, 

:№37 ЖОББМ); 

2 орын – Добросоцкий Сергей (Тараз қ., Техникалық шығармашылық 

орталығы). 

 

«Менің спорттық бұрышым» номинациясы бойынша:  

10-14 жастағы орта буында 

1 орын - Тулеуов Аян (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, 

Саумалкөл селосы, Саумалкөл қазақ орта мектебі); 

1 орын - Иванов Евгений (Ақмола обл, Бурабай ауд, Щучинск қ.);  

 2 орын – Танатаров Қасымхан (Ақтөбе қ., Қалалық жас натуралистер 

станциясы ); 

3 орын – Әмірханов Әділет (Ақтөбе қ., Қалалық жас натуралистер 

станциясы). 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жүлде 

орындары 

1 Ақмола облысы 5 1 

2 Ақтөбе облысы 11 3 

3 Алматы облысы 0 0 

4 Атырау облысы 2  

5 Шығыс Қазақстан облысы 2 0 

6 Жамбыл облысы 2 1 

7 Батыс Қазақстан облысы 4 1 

8 Қарағанды облысы 2 0 

9 Қостанай облысы 3 2 

10 Қызылорда облысы 1                0 

11 Маңғыстау облысы 3 0 

12 Павлодар облысы 0 0 

13 Солтүстік Қазақстан облысы 2 1 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы 3 0 

15 Алматы қаласы 0 0 

16 Астана қаласы 2                0 

 Барлығы 42 9 

 
 

 
 


