
«Біз салауатты өмір салтын қолдаймыз» республикалық  

байқауды қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2016 жылғы       

4 тамыз мен 24 қазан аралығында мектепке дейінгі, жалпы орта, қосымша, 

техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушылары 

арасында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

«Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын іске асыру аясында «Біз салауатты 

өмір салтын қолдаймыз» республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

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 әр түрлі жас санатындағы балалар қатысты. Байқауға барлығы 

18 жұмыс қабылданды, оның ішінде жеңімпаздары – 16. 

Байқау жұмыстарын келесі өлшемдер бойынша бағаланды:  
байқаудың тақырыбына және номинациясына сәйкестігі; 

шығармашылық деңгейдің автордың жас ерекшелігіне сәйкестігі;  

жұмыстың сапалы және шебер орындалуы; 

тақырыптың шығармашылық ойы және толық ашылуы.  

Әділ қазылар алқасының шешімі негізінде әр түрлі жас санатындағы 

келесі білім алушылар жеңімпаздар болып анықталды: 

 

«Күлдіргі спорттық фотосурет» номинациясы 

6 жасқа дейін мектепке дейінгі жас санаты 

І орын 

1) Мозер Матвей (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 53 

«Алмагүл» балабақшасы). 

ІІ орын 

2) Дюсенбай Дамир Даниярұлы (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 

«Қарлығаш» балабақшасы). 

ІІІ орын 

3) Лавриненко Дарья (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 53 

«Алмагүл» балабақшасы); 

4) Шмуткина Мария (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 53 

«Алмагүл» балабақшасы). 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

ІІІ орын 



5) Ведлер Кирилл (Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайын ауданы,  

Власовка селосы, Власов орта мектебі). 

 

«Спорттық флешмоб» номинациясы 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 

ІІ орын 

6) Кочкина Ксения (Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлүт ауданы, 

Дубровное ауылы, Дубров С.Г.Гуденко атындағы орта мектебі). 

ІІІ орын 

7) 8 «б» сынып оқушылары (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент 

қаласы, № 2 мамандандырылған үш тілде оқытатын мектеп-интернаты). 

 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

8) Қайрулла Дінмұхаммед (Қызылорда қаласы, Қалалық қосымша білім 

беру оқу-әдістемелік орталығы); 

9) Метенов Адильхан (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Сарыкөл 

ауданы, Веселый Подол ауылы, Веселоподол орта мектебі). 

ІІ орын 

10) «DIAMONDS» би ұжымы (Қостанай облысы, Таранов ауданы, 

Тобол ауылы, Өнер мектебі). 

 

«Менің спорттық бұрышым» номинациясы 

 

6 жасқа дейін мектепке дейінгі жас санаты 

І орын 

11) Полунин Артем (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 53 

«Алмагүл» балабақшасы); 

12) Чобан Кирилл (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 53 

«Алмагүл» балабақшасы). 

ІІ орын 

13) Героинеме Дарья (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 53 

«Алмагүл» балабақшасы). 

ІІІ орын 

14) Нығмет Медина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, № 53 

«Алмагүл» балабақшасы). 

 

11-14 жастағы орта жас санаты 

15) Линник Алексей (Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлүт ауданы, 

Дубровное ауылы, Дубров С.Г.Гуденко атындағы орта мектебі). 

 

15-18 жастағы жоғарғы жас санаты 

16) Жидко Максим (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Каспий өңірі 

«Болашақ» колледжі). 



Байқауға келіп түскен жұмыстар саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1. Ақмола облысы   

2. Ақтөбе облысы   

3. Алматы облысы   

4. Атырау облысы   

5. Шығыс Қазақстан облысы   

6. Жамбыл облысы 1  

7. Батыс Қазақстан облысы   

8. Қарағанды облысы 7 7 

9. Қостанай облысы 2 2 

10. Қызылорда облысы 1 1 

11. Маңғыстау облысы 2 2 

12. Павлодар облысы   

13. Солтүстік Қазақстан облысы 4 3 

14. Оңтүстік Қазақстан облысы 1 1 

15. Алматы қаласы   

16. Астана қаласы   

 Барлығы 18 16 

 

 

Директордың м.а.      Л. Атажанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


