
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының білім 

алушылары арасында «Егер де мен әкім болсам...» республикалық 

байқауын қашықтықтан өткізу қорытындысы 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы 2015 жылғы 14 

қыркүйек – 28 қазан аралығында жалпы орта және қосымша  білім беру 

ұйымдарының білім алушылары арасында «Егер де мен әкім болсам...» 

республикалық байқауын қашықтықтан өткізді.  

Байқауға 125 жұмыс түсті.  

  Әділқазылар алқасы жас санаттары бойынша байқау жеңімпаздарын 

анықтады. 

7-10 жастағы кіші жас санаты 

І орын 

- Амантай Құралай (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

Қожаберген жырау атындағы №6 орта мектебі); 

- Ларина Яна (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы, Дубов ауылы, Дубов 

жалпы білім беретін орта мектеп). 

ІІ орын 

- Нұрмұханбет Ғани (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Шахта орта 

мектебі); 

- Тілеубай Мәдина (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, 

Қожаберген жырау атындағы №6 орта мектебі); 

- Қалиолла  Әділ Сейфоллаұлы (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл 

қаласы, қазақ мектеп-гимназиясы); 

- Серебряков Антон (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, №26 

мектеп-балабақша); 

- Шестаков Тимофей (Павлодар облысы, Павлодар қаласы, №39 гимназиялық 

сыныптары бар инновациялық үлгідегі жалпы орта білім беретін мектеп); 

- Назыкен  Шолпан (Солтүстік Қазақстан облысы, Тайыншы ауданы, Чкалов 

ауылы, №1 Чкалов орта мектебі). 

ІІІ орын 

- Марат Нұрлыбек (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Ақшұқыр ауылы, 

Ақшұқыр мектеп лицейі); 

- Хамидуллов Ислам (Ақмола облысы, Щучинск қаласы, Бурабай ауданы, №5 

орта мектебі); 

- Аманғали Ұлан (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Шахта орта 

мектебі); 

- Марат Зухра (Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы,  Ақшұқыр ауылы, 

Ақшұқыр мектеп-лицейі); 

- Габбасова Аида (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, № 26 

мектеп-балабақша); 



- Бачурина Анастасия (Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы, Дубов ауылы, 

Дубов жалпы білім беретін орта мектебі); 

- Нуркеева Негина (Солтүстік Қазақстан облысы, № 26 мектеп-балабақша); 

- Дархан Алхайдар (Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы, №16 жалпы орта білім 

беретін мектеп). 

11-14 жастағы орта жас санаты 

І орын 

- Чепенко Радмир (Солтүстік Қазақстан облысы,  Петропавл қаласы, «Дарын» 

мектеп-лицейі); 

- Глебова Наталья (Ақмола облысы, Ақкөл қаласы,  Ақкөл ауданы, ата-

аналарының қамқорынсыз қалған балалар және жетім балаларға арналған №1 

балалар үйі); 

- Жумабай Мадина (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №22 негізгі орта 

мектеп-интернаты). 

ІІ орын 

- Шаймерденов Адиль (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы,  №54 жалпы 

орта білім беретін мектеп); 

- Болтирек Аружан (Ақмола облысы, Жарқын ауданы, Кен негізгі жалпы білім 

беретін мектебі); 

- Стасилович Ольга (Қарағанды облысы,  Қарағанды қаласы,  №3 гимназия). 

ІІІ орын 

- Бердібекқызы Динара (Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №17 жалпы білім 

беретін орта мектеп);     

- Амантай Ернияз Нұржанұлы (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №18 

жалпы білім беретін орта мектеп); 

- Исатаев Алишер (Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Кен негізгі жалпы білім 

беретін мектебі). 

15-17 жастағы жоғарғы жас санаты 

І орын 

- Бірімжанова Айгерім  (Солтүстік Қазақстан облысы, Шал ақын ауданы, Кеңес 

ауылы, Кеңес орта мектебі); 

- Дроздовский Никита (Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, №1 гимназия). 

ІІ орын 

- Еренбекқызы Ақмарал (Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Елтай орта 

мектебі); 

- Афандиев Джамал (Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы,  № 4 орта 

мектеп). 

ІІІ орын 

- Баяхметова Аружан (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қостанай  

политехникалық колледжі);   

- Мәдіғали Мадина (Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қостанай  

политехникалық колледжі); 



- Қабдылмажит Жеңіс Сейтқасымұлы (Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, 

Тасты-Талды ауылы, Тасты-Талды орта мектебі). 

 

 

Байқауға келіп түскен жұмыстардың саны 

(өңірлер бойынша) 

 

№ Өңір  Жұмыс саны Жеңімпаздар 

1 Ақмола облысы      15 6 

2 Ақтөбе облысы 1 - 

3 Алматы облысы 2 - 

4 Атырау облысы - - 

5 Шығыс Қазақстан облысы - - 

6 Жамбыл облысы - - 

7 Батыс Қазақстан облысы 1 - 

8 Қарағанды облысы  42 8 

9 Қостанай облысы 5 2 

10 Қызылорда облысы - - 

11 Маңғыстау облысы  23 5 

12 Павлодар облысы 7 1 

13 Солтүстік Қазақстан облысы     27 10 

14 Оңтүстік Қазақстан облысы - - 

15 Алматы қаласы 2 - 

16 Астана қаласы - - 

 Барлығы 125 32 

 

 

 

 


