
Жалпы білім беретін мектептер, қосымша білім беру ұйымдары мен 

балалар сауықтыру лагерьлері тәлімгерлерінің арасында  

«Жайдарлы жаз - 2015» тақырыбында қашықтықтан өткен 

Республикалық байқаудың қорытынды есебі 

 

Жалпы білім беретін мектептер, қосымша білім беру ұйымдары мен 

балалар сауықтыру лагерьлері тәлімгерлерінің арасында «Жайдарлы жаз - 

2015» тақырыбында республикалық байқау 2015 жылғы 13 қаңтар – 15 мамыр 

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

қашықтықтан өткізілді. 

Мақсаты: жазғы демалыс кезінде балаларды демалдыру, сауықтыру үшін 

тиімді жағдайды және олардың қабілеттері мен қызығушылықтарын жан-жақты 

дамытуды қамтамасыз ететін жаңа инновациялық бағдарламалар, әдістер және 

технологияларды анықтау. 

Міндеттері: 

білім алушылардың жазғы демалысын ұйымдастыруға, оны жетілдіруге 

ұмтылған педагог қызметкерлер мен шығармашыл ұжымдарды анықтау және 

оларға қолдау көрсету; 

балалардың демалысын, сауықтырылуын ұйымдастыру саласындағы 

алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату; 

балалардың демалысы мен сауықтыру жүйесіндегі инновациялық 

әлеуеттерін нығайту;  

балалардың жазғы демалысы мен сауықтырылуын ұйымдастыру 

бойынша бағдарламалық-әдістемелік деректер базасын қалыптастыру. 

Республикалық байқауға Қазақстан Республикасындағы жалпы білім 

беретін мектептер, қосымша білім беру ұйымдары мен балалар сауықтыру 

лагерьлері тәлімгерлеріқатысты. 

Байқауға жалпы 45 жұмыс түсті. Байқауға 45 жұмыстың барлығы 

жіберілді. Байқауға жіберілген жұмыстардың ішінен: 

«Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бойынша авторлық 

бағдарламалар» номинациясында – 21 педагог; 

«Білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету» номинациясы 

бойынша – 24 педагог.  

Ұсынылған жұмыстар төмендегі критерийлер бойынша бағаланды: 

мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігі, бағдарламалық материалды әдістемелік 

қамтамасыз етудің толықтығы, бағдарламалық-әдістемелік материалдарды 

жетілдіру әлеуеті, әдістемелік материалдардың өзектілігі. 

 

«Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру бойынша авторлық 

бағдарламалар» номинациясында әділ қазылар алқасының мүшелері төмендегі 

қатысушыларды жеңімпаз деп белгіледі: 

Бас жүлде – Оспанова Светлана Сағидоллақызы және Волкова Виктория 

Геннадьевна, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, «Облыстық балалар 

биологиялық орталығы» КМҚК. 

І орын – Жаинбаева Айнұр Ғабдулкәрімқызы, Қостанай облысы,               

Қостанай қаласы, «Аула клубы» МҚКК. 

ІІ орын  

http://www.ziyatker.org/


1) Слесарева Тамара Васильевна және Мұхаметова Майра Баукенқызы, 

Павлодар облысы, Воскресенка ауылы, «Воскресенская жалпы орта білім беру 

мектебі» ММ; 

2) Искакова Ғалия Ғабдұлманапқызы, Астана қаласы, «Шығыс» балалар-

жасөспірімдер орталығы» КМҚК. 

ІІІ орын  

1) Гальвас Елена Владимировна, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, 

«Алпамыс» балабақшасы» КМҚК; 

2) Тұрсынова Ляззат Әбдешқызы, Қостанай облысы, Арқалық қаласы,            

«Қосымша білім беру орталығы» ММ.  

 

«Білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету» номинациясы 

бойынша: 

Бас жүлде – Рахымбердиева Гүлназ Нұраханқызы және Наметқұлова 

Сандуғаш Жанұзаққызы, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Абай атындағы 

Жамбыл гуманитарлық колледжі» МҚКК. 

І орын – Исатаева Динара Машанқызы және Мұрсалықова Толқын 

Маратқызы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, «Облыстық балалар 

биологиялық орталығы» КМҚК. 

ІІ орын 

1) Қамшыбаева Мөлдір Әлібекқызы, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан 

қаласы, «М. Дәуленов атындағы мектеп-интернат» КММ; 

2) Дүйсенбекова Гүлмира Есеналиқызы, Жамбыл облысы, Байзақ ауданы,  

Сарыкемер ауылы, «Ғ. Мұратбаев атындағы мектеп-гимназиясы» КММ. 

ІІІ орын 

1) Жукова Анастасия Юрьевна, Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, 

Әулиекөл ауылы, «С. Баймағамбетов атындағы Әулиекөл мектеп-гимназиясы» 

ММ;  

2) Фирсова Инна Олеговна, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, «Балалар 

шығармашылық және мектептен тыс жұмыстар орталығы» КММ. 

 

 


