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Жұмақ мекен – Балдәурен! 
«Балдаурен-Түркістан» РОСО филиалы Ордақонған тауының 

етегінде Тоғыс өзенінің бойында орналасқан керемет орталықтың бірі. 

2018 жылдың қазан айынан бастап өз бауырына бүлдіршіндерді қабылдап, 

бүгін міне үш жасқа толып отыр. «Балдәурен – Түркістан» Республикалық 

оқу-сауықтыру орталығы 2018 жылдың 15 тамызынан бастап өз 

жұмысын мүлтіксіз атқарып келеді. Қазіргі таңда жаңа бастамалар мен 

игі жұмыстар атқарылып отыр. Ұрпағымыздың тәрбиесі мен білімінің 

ұштасуына бағыт беріп, болашақтың іргесін бірге қалаудамыз. 

Біздің орталық қызметкерлері нағыз жалындаған жастар, білім мен 

өнерге тұла бойы тұнып тұрған шығармашыл, заманауи, өнерлі де өнегелі 

ұстаздар. Ұлтымыздың болашағын тәрбиелеуде үлкен жауапкершілікті 

сезіне білетін, өздерін үздіксіз дамыта алатын, елдің тарихын, тілі мен 

әдебиетін терең меңгеріп, балалардың бойына патриоттық сезімін сіңдіре 

білетін орталықтың қызметкерлеріне айтар алғысымыз шексіз.       

Балдәуренге келген әр баланың әрбір сәтін ерекше етіп өткізулеріне аянбай 

еңбек етіп, түрлі іс-шаралар, танымдық-зияткелік ойындар,  

қызығушылық үйірмелер, спорттық сауықтыру маршруты, сапалы білім 

мен саналы тәрбие, оқушылардың толықтай қауіпсіздігі қамтамасыз 

етіліп, 20 күндік демалыстың ұтымды өтуіне барлық жағдай 

жасалынған.  

Осы үш жылдың ішінде республика көлеміндегі жүзден жүйрік, 

мыңнан тұлпар, үздік болған оқушыларымызды қабылдап, балалық 

шақтарының естен кетпес естеліктеріне айналды.  

Балалардың «Арман аралына» айналған «Балдәурен» - бақытты 

балалаық шақ мекені туған күніңмен, алдағы күндеріміз жемісті әрі 

жеңіске толы боларына сенемін!  

Жасай бер, жайнай бер, 

Жұмақ мекен – Балдәурен! 
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Сейсен Бейімхан, 

«Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру 

орталығының Еңбек ұжымының төрағасы. 
 

«Балдәурен» - бақытты             

балалық шақтың мекені! 
 

"Б А Л Д Ә У Р Е Н" - қандай керемет атау. Осы атаудың астарында 

үлкен дүние жатыр. Өйткені қаншама адам осында тәтті, балдай 

балалық шағының қызықты сәттерін өткізді. Қаншама қызметкер тек 

бала көңілі үшін, ел болашағы үшін тер төкті. Бірі келді, бірі кетті.... 

Бірақ, әрқайсысының жүрегінде осы 9 әріптен құралған атау алтын 

әріппен жазылып, ұмытылмастай болып қала береді.  

Кеше ғана іргетасы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 

қаланған орталық бүгінде қанатын кеңге жайып, орталық 

филиалдарымен толып отыр. Сондай кереметтей филиалдарымыздың 

бірі киелі мекен Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ордақонған тауының 

етегінде, Тоғыс өзенінің бойында орналасхан «Балдәурен-Түркістан» 

бүгінде үш жасқа толып отыр. 

«Балдәурен-Түркістан» бұл көңілге тек қуаныш, жүрекке жұбаныш 

сыйлайтын, балалардың демалысының жақсы өтуіне бар мүмкіндік 

жасалынған, жаңаша жасақталған орталық. Мұндағы әрбір орталық 

қызметкерлерінің адал қызметі, еліміздің ертеңі жас ұрпаққа саналы 

білім беріп, салауатты өмір салтын насихаттап, ұлт болашағын 

тәрбиелеуде зор ықпалын тигізуде.  

2018 жылдың 15 тамызынан өз жұмысын бастап, бүгінде өзінің 

бауырына келген әр баланың арманына айналған бақытты мекен. Енді 

ғана тәй-тәй басқан орталық жыл сайын 16 ауысым өткізіп, еліміздің 8 

облысынан білімді балаларымызды қабылдап, орталық оқушылардың шат 

күлкісіне толуда.   

 Баршаңызды осы айтулы мерекемен шын жүректен 

құттықтаймын! Шаңырағымыз бала күлкісінен айырылмасын! 

Еңбектеріңізге жеміс, ал бұрыңғы "балдәурендіктерге" тағы да осы бақыт 

мекеніне келуді Алла нәсіп етсін! "Балдәурен" қанатын кеңге жайып, 

"Халықаралық" статусқа ие болсын! ТУҒАН КҮНІҢМЕН менің "екінші 

үйім", ТУҒАН КҮНІҢМЕН "БАЛДӘУРЕН"!!  
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БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Ел болашағы – білімді 

жастар! 

«Ақыл - жастан, асыл – тастан» деген дана халқымыз жас ұрпақ 

тәрбиесіне әрдайым жоғары деңгейде көңіл бөліп, басты мәселе деп қарай 

білген. Кез-келген елдің болашағы жалынды жастарына байланысты екені 

белгілі. Осыған орай елімізде 2019 жылды «Жастар жылы» деп атап, 

жастардың жарқын болашағы үшін барлық жағдайлар жасалынып, 

көптеген мүмкіндіктерге жастарымыз қол жеткізді. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде «Жастар – еліміздің әлемдегі бәсекеге 

қабілеттілігінің негізгі факторы. Қазақстанның болашағы сіздерге – 

сіздердің білімдеріңізге, энергияларыңыз бен патриотизмдеріңізге 

байланысты. Біз қазір жасап жатқанның барлығы сіздердің бақытты 

өмірлеріңіз үшін, сіздер өз әлеуеттеріңіз бен мүмкіндіктеріңізді толық 

мәнде жүзеге асыра алуларыңыз үшін жасалып жатыр» - деген болатын. 

 Қазақ Елінің қарыштап дамуының айқын көрінісі – айбынды 

астанамыз Нұр-Сұлтан қаласының күн санап көз ілеспес жылдамдықпен 

дамып жатқаны, күн сайын көркеюі дәлел болмақ. Еліміз тәуелсіздік 

жылдарында көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Елбасының 

сындарлы саясатының арқасында еліміз күннен-күнге етегін кеңге жайып, 

көркеюде. «Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелдің іргелі білім 

ордасында білім алған дарынды жастарымыз елге оралып, қазіргі кезде ел 

болашағы үшін аянбай еңбек етіп, жас ұрпақтың сапалы білім алып, 

білікті маман болуы үшін қажетті жағдайдың бәрін жасауда.  

 Болашақ ұрпақтың білім алу жолына ештеңе кедергі келтірмеуі 

тиіс. Әлемді жайлаған індетке қарамастан планетамыздың түпкір- 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  
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түпкірінде түрлі білім алу жүйесі орнатылып, оқушылар өз білімдерін 

жетілдіруде. Әлемнің дамыған мемлекеттеріне қарағанда біздің елде білім 

алу жолында біраз олқылықтар байқалды. Қашықтықтан білім алу бала 

мен ата-ананың жүйкесін тоздырды. Шалғай ауылдарда интернеттің 

жоқтығы, бүкіл балаларды еріксіз телефонға телміртті. 2020-2021 

жылдардың алғашқы тоқсанынан бастап оқушыларымыз қашықтықтан 

оқып білім алды. Енді биыл 2021-2022 жылдардағы оқу жылы дәстүрлі 

офлайн форматқа ауысты. «Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру 

орталығы да жаңа оқу жылындағы жаңа ауысымын бастап, баурайына 

жас Балдәурендіктерді қабылдады.    Оқу жылы басталысымен 

оқушылардың сапалы білім алуы үшін орталық бар жағдайын жасауда. 

Күн тәртібінде күнделікті 6 мезгіл дәмді ас, түрлі танымдық-зияткерлік 

ойындар, көңілді кештер мен қызықты іс-шаралар ұйымдастырылуда. 

Елдің болашағын тәрбиелеуде аянбай еңбек етуде. Орталыққа келген әр 

баланың демалысының тиімді өтуіне кез-келген орталық қызметкер 

жауапты. Біз жиырма күнде оқушыларды тек қана оқытып, сауықтырып 

жіберуді мақсатқа алмаймыз. Біздің орталықтың негізгі мақсаты – 

балаларға қамқоршы, жақсы дос, қайталанбас тұлға болып өсуі үшін үлгі 

болу. Сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, баланың балалық шағының 

өшпес естелігіне айналдыру.   

Кезінде ұлы бабамыз әл-Фарабидан шығыс әміршісі өз елінің 

болашағын сұрағанда «Еліңнің болашағын білгің келсе, маған жастарыңды 

көрсет, сонсоң айтып берейін», − деген екен. Ел болашағы болар жас 

ұрпақты тәрбиелеуде жұмыла кірісіп, бірге атсалысуымыз керек. Әлемдегі 

бәсекеге қабілетті, озық елдердің қатарына қосылу үшін біз әрдайым алға 

ұмтылуымыз қажет. Ел болашағы – білімді жастардың қолында. Тек 

білімімізбен биіктерді бағындырамыз.  
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 ЕРМЕКБАЙ Бекжан Ерғалиұлы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Ұрпақ тәрбиесі-ұлт болашағы 
Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында қалыптасқан ұлттық тәрбиені, озық 

өнегелі дәстүрді, адамгершілігі бар асыл қасиеттерді жастар бойына 

қалыптастыруда, оны ұтымды пайдалану аса маңызды міндеттердің біріне 

айналып отырғаны даусыз. Сондықтан ұлттық мәдениеттің, әдебиеттің, 

тілдің, халықтық педагогиканың тарихы мен болашағы да мектептегі жас 

ұрпақ тәрбиесіне байланысты. Әр ұлттың қай кезеңде болмасын алдында 

тұратын ұлы міндеттерінің ең бастысы өзінің ісін, өмірін жалғастыратын 

салауатты саналы ұрпақ тәрбиелеу. Болашақ қоғам иелерін жан-жақты 

жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени, ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу аға 

буынның қоғам алдындағы зор борышы. Ал жастарды жан-жақты қабілетті 

азамат етіп өсіруде халықтық салт дәстүрлердің тәлім - тәрбиелік білім 

танымдық ролі зор. Қазақ халқы - рухани зор байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-

бабаларымыздың күмбірлеген күміс күйі, сыбызғы сырнайының үні, асқақтата 

салған әсем әні, ғашықтық жырлары мақал-мәтел, шешендік сөз, айтыс 

өлеңдерінің сан ғасыр бойы өз ұрпағын сегіз қырлы, бір сырлы, өнегелі де өнерлі 

адамгершілік ар-ожданы жоғары намысқой азамат етіп тәрбиелеп келгені 

тарихи шындық. Қазақ халқы бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Осы 

мақсатта оқушыларға дұрыс бағыт-бағдар беру, сүбелі сөзбен санаға рухани 

сәуле төгу  мақсатында орталығымызда «Ұрпақ тәрбиесі - ұлт болашағы» 

атты ерекше жоба бастаған болатынбыз. Осы тақырыпты негізге ала отырып, 

түрлі салада өз жетістігіне жетіп, Қазақ атын  танытып жүрген тұлғалармен 

ерекше кездесулер болды. Осы жобамыздың алғашқы қонағы «Нұр» мешітінің 

бас имамы Анарбаев Самат Сапарханұлы болатын. Кездесу барысы қазақы 

тәрбиесінен басталып, түрлі сұрақтармен өрбіген болатын. Келесі кездесуіміз 

қазақтың маңдайына біткен айтыскер ақындарымен толықты. Жазушылар 

одағының мүшесі. «Ақ-Бөрі» атты телефильмнің бас кейіпкері. 2001 жылы 

өткен Республикалық термешілер сайысының, 2003 жылы Ташкентте өткен 

«Өзбекстан — ортақ үйіміз» Халықаралық фестивалінің лауреаты, дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығының I және ІІ құрылтайының делегаты,бірнеше 

мүшәйралардың жеңімпазы, Халықаралық ақындар айтысының жүлдегері 

Бөрібай Оразымбет ақынмен, сонымен қатар республика, облыстық, 

айтыстарда бірнеше рет жүлделі орындарға ие болған Карима Оралова, Дарын 

мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Біржан Байтуов, Нұрлыбек 

Мейірманов, Бекмұрат Анарбаев және «Асыл арна» телеарнасының қызметкері 

Қажымұқан Абзалов сынды ақын-жазушылармен кездесулер 

ұйымдастырылған болатын.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

Жобамыздың келесі бағыты спорт жұлдыздарымен толықты. 

Жауынгерлік самбодан үш дүркін әлем чемпионы Оспанов Арман Арипханұлы 

мен қазақ боксшылары ішінен үш бірдей Олимпия ойындарына барған жалғыз 

боксшы, Шымкенттік оғлан 2005 жылы 23 жасында Мьянмада өткен әлем 

чемпионатында қола жүлдеге ие болған Біржан Жақыпов, 2008 жылы 

Олимпиаданың медалін мойнына тағып, жеңіс тұғырына көтерілген жерлесіміз 

Еркебұлан Шыналиев орталығымызда қонақта болған болатын. «Алтын кездік 

қап түбінде жатпайды»-дейді халық даналығы. Бұл ой мен сөздің түпкі сырына 

ден қойсақ, шын асыл қымбат қазына қилы кезең, шытырман уақытта да сыны 

мен сипатын өзгертпейді. Бала жүрегін жолды сөзбенде, айла тәсілмен де 

балаға деген жүрек сезімін махабатпен де табуға болады. Жылы-жылы сөйлесең 

жібімейтін жүрек жоқ тек соған апаратын жолды таба білуіміз керек. Отты 

сөздерімен елді тәнті етіп, ішкі рухани құндылықты байытуға орасан зор үлес 

қосып жүрген, қазақ жастарына үлгі боларлық тренер, аналитик, ментор, коуч 

Асылбек Әуезханұлы, PhD доктор Жұматаев Нұрлыбек Срайлұлымен білім беру, 

білім алу, болашақ мамандықтар тақырыбында ізгі кездесу өткен болатын. 

Және де сонау Шығыс Қазақстаннан келген «Тамшы балалар» театрының 

жетекшісі, «Жастар» театрының актеры, мәдениет саласының үздігі Бейбіт 

Құсанбаев ағамыз да қонақта болды. Мінекей үш жылдың ішінде 

орталығымызда осыншама қазақтың нар тұлғалы азаматтары қонақта болды. 

Әлі де болса біз жобамызда тағыда ірі тұлғаларымызды көргіміз келеді. 

Тәуелсіздік туы желбіреген егеменді еліміздің болашақ ұрпағын тәрбиелеуде, 

олардың бойына ізеттілік, қайырымдылық, кішіпейілділік, әдептілік, елін, 

жерін, Отанын сүюшілік секілді ең асыл қасиеттерді қан мен жанына сіңіруде 

осы ата-бабамыздың салт-дәстүр негізін ұстансақ өте ұтымды болар еді. 

Даналық сөздермен оза білген қазақ халқымызда «Балаңды өз тәрбиеңмен 

тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле» деген сөз бар. Тоқсан ауыз 

сөздің тобықтай түйініне келсем, біз халықтың нақыл сөзінен сусындаған, 

аталар сөзімен өсіп-өнген, даналар өсиетінен тәрбие алған, ұлылар тәрбиесінен 

тағзым еткен дана халықтың ұрпағымыз. 

Қорыта айтқанда бүгінгі күнде жастарды әдепті де саналы етіп 

тәрбиелеу үшін ең алдымен тәрбие ережелеріне сүйене отырып, ұлттық 

дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, дінімізді, ата-бабаларымыздан қалған 

насихат мұраларын жастардың санасына сіңіре білу басты міндетіміз болуы 

қажет. Жас ұрпақты Отанын, туған жерін сүйіп, оны қорғай білуге үйрету, 

оқушы бойында патриоттық сезім мен адамгершілік сананы қалыптастыру-

егеменді мемлекетіміздің әр отбасы мен азаматтарының міндеті. Елдің 

ертеңгі ұрпағы, киелі жердің иесі-жастар тәрбиесі біз бен сіздің басты 

мақсатымыз. Тәрбиенің көзі-ата бабамыздан қалған дана сөздер десек, біз сол 

насихаттың жүргізушісіміз. Бұған қоғам алдындағы үлкен міндет ретінде 

қараған жөн. Себебі «Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы». 

 
 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

 

ЕРНАЗАРОВА Айнұр Шүкірқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының ұйымдастырушы-

ұстазы. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

 Мереке күніңмен, ұлағатты 

ұстаздар! 
Кез-келген маман иесі болсын: білікті басшы, 

мықты инженер, керемет құрылысшы, қолынан бал 

тамған аспазшы болсын бәрі-бәрі ұстаздан тәлім алары сөзсіз. Ұлағатты 

ұстаздарымыздың алдында қашанда бас иіп, төрімізден орын береміз. 

Қазан айының алғашқы сенбісімен тұспа-тұс келген ұстаздарымыздың 

төл мерекесі – ұстаздар күні орталығымызда ерекше аталып өтті. Іс-

шара Білім министірінің құттықтау сөзімен басталып, төрт 

орталықтың «Zoom» бағдарламасы арқылы өткен жиынымен жалғасын 

тапты. Әр орталық басшылары ұстаздарымызды жеке-жеке жүрек 

жарды жылы сөздерімен құттықтады. Өзінің ұстаздық еңбек жолында 

ерекше көзге түскен мұғалімдерімізді марапатталды. 

Ұстаз шебер, қисықтарды жөндейтін, 

Тентектерді ақылымен емдейтін. 

Болса дағы малға кедей өмірде, 

Бар байлығым шәкірттерім сен дейтін! 

Құрметті ұстаздар! 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - деген ұлы Абай 

бабамыз. Сіздер жас ұрпақтың санасына сыналай 

енгізетін тәлім – тәрбие, үлгі - өнеге өлшеусіз. 

Сіздер – жастардың болашағын айқындайсыздар, 

бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі жеңісті - жемісті 

күннің кепілі. Ұстаз болашақ азаматтарды ғана 

емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. 

Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз 

еңбектеріңізді ескере отырып, Сіздерге өскелең 

ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және 

мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы 

істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар 

жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын. Ұстаздар 

күні құтты болсын! 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

АМАНЖОЛОВА Айгуль Бахадыркызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының Әдістемелік бөлімінің әдіскері. 

Түркістан облысы Төлеби ауданы 
 

Жас патриоттар академиясы 
 

 Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,  

Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем, 

Мен оның қасиетті тілін сүйем, 

Мен оның құдіретті үнін сүйем - деп Мұқағали 

Мақатаев Отанға деген құрметтін өлең 

шумақтарымен жеткізе білді. 

Әр қазақ өз елінің патриотымын деп 

есептейді. Ал негізінде патриот деген кім? 

Патриотизм нені білдіреді? Жалпы «Патриот, 

патриотизм»-дегеніміз кең ауқымды, көп 

сатылы ұғым. Яғни қатып қалған бір сөзбен 

немесе бір сөйлеммен не бір пікірмен түсіндіру 

мүмкін емес. 

Патриотзм – ұғымының түп тамыры гректің «патрис» деген сөзінен шыққан. 

Ол қазақ тілінде «Отан», «Атамекен»-деген мағынаны береді. 

Патриот болу ол қиын емес, өзіңнің тіліңмен, еліңмен мақтансаң, міне 

патриот. Патриот болу тек ұлттық киім киіп немесе халық әндерін тыңдау 

емес. Ең бастысы еліңді мақтан тұтып, адал қызмет еткенің өзі Отанға деген 

махаббатты білдіреді. 

Түркістан облысы «Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру орталығы 

филиалында «Жол ережесін сақтау-қауіпсіздік кепілі!» жас жол 

инспекторларының Республикалық слеті 13 ауысымда Қазақстандық жас 

патриоттар академисына жасөспірімдер арасында іріктеу жүргізіліп, 

патриоттар анықталынды. 13 ауысымның патриоттары: Асқарбайқызы 

Ақмарал, Ұсейн Еркеназ, Тоқшылық Меруерт, Қойшыбай Ибраһим. Жас 

патриоттарымызға 

«Патриот» төсбелгісі сонымен 

қатар сертификат берілді.  

Балаларды Отанды, туған 

жерді, өзінің халқын сүюге 

тәрбиелеуде Қазақстандық жас 

патриоттар академиясының 

болашағы зор. Себебі бұл ұйым 

еліміздің әр түкпіріндегі 

оқушыларды патриоттық 

рухта тәрбиелеуге зор үлесін 

қосады. 

 
 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

 

ДЖОЛАЕВА Улдана Ахимбекқызы, 

 "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру 

орталығы филиалының физика пәні мұғалімі, 

әдістемелік бөлім әдіскері. 

Түркістан облысы Төлеби ауданы 

 

Жол ережесін сақтау-

қауіпсіздік кепілі! 
Жол белгілері – көлік қозғалысын реттеу және көлік  жүргізуші мен жаяу 

жүргіншілерге маңайдағы жол ережелері жөнінде ақпарат беру мақсатында 

көше мен жол бойына қойылатын арнайы белгілер.  Жол белгілерінің бекітілген 

суреті мен техникалық сипаттамалары «Жол белгілері мен сигналдар туралы» 

Конвенция  (Вена, 1968) мен осы конвенцияны толтыратын Еуропа елдері 

келісімі (Женева, 1971)  талаптарына сәйкес жасалады. 1998 жылға  дейін 

Қазақстанда 1987 жылы КСРО-да қабылданған жолда жүру ережелері 

қолданылды. Ал, 1998 жылдан бастап елімізде жолда жүрудің жаңа ережелері 

қабылданған болатын.  Аталмыш ережеге сай стандартты жол белгілерін 

мынадай топтарға бөлуге болады:  

 Ескерту белгілері; 

 Басымдылық белгілері; 

 Тыйым салу белгілері; 

 Міндеттеу белгілері; 

 Ақпараттық-көрсеткіш белгілері; 

 Қызмет көрсету белгілері; 

 Қосымша тақтайшалар. 

Өскелең жас балаларға жоғарыда аталған 

жолда жүру ережесін насихаттау мақсатында 

«Балдәурен» Республикалық оқу-сауықтыру орталығы филиалында «Жол 

ережесін сақтау-қауіпсіздік кепілі!» жас жол инспекторларының 

республикалық слеті атты 13 ауысымы өтті. Ауысымға республикалық, 

облыстық, аудандық «Жолда жүру ережелері» командалық жас инспекторлары 

сайыстарының жеңімпаздары қатысқан болатын. Демалушыларға ауысым 

тақырыбына сай «Қауіпсіздік кепілі» атты дөңгелек үстелі, «Бағдаршамды 

бағамда» қабырға газеті байқауы, «Тоқта.Дайындал.Алға!» үгіт-насихат 

бригадасы ұйымдастырылды. Өтілген іс-шаралар барысында орталық 

демаулышары жолда жүру ережесі жайындағы өз білімдерін толықтырып, 

қосымша қызықты деректер үйренді.  
 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

 

ҚАСЫМ Айман Абайқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының 

ұйымдастырушы ұстазы. 

Түркістан облысы Төлеби ауданы 

 

 

 

 
  

«Сенім» ұйымының үміткерлерімен танысу 

 Кез-келген орталық, шағын сынып, отбасы, мемлекет болсын 

өзінің басшысы болары сөзсіз.  Сол себепті де орталығымыздың «Өзін-өзі 

басқару» ұйымының Президентін сайлау мақсатында топтар арасынан 

ең білімді, тәртіпті, 20 күн бойы балалармен тығыз қарым-қатынаста 

болып, демалыс-тарының қызықты өтуіне оң ықпалын тигізетін 

балалармен танысу болып өтті. Таныстырылымнан кейін үміткерді 

сайлау басталып кетті. Сайлау шарты бойынша өз тобы дауыс беруге 

болмайды. Араға бір күн салып сайлау қорытындысы шықты. Жалпы 

оқушылардың 48% көрсеткішін жинап 7-топ демалушысы Қойшыбай 

Ибраһим ауысым президенті болып сайланды. Қалған үміткерлерге 

«министр» лауазымы беріліп, 13-ауысымның «Өзін-өзі басқару» ұйымы 

құрылды.    

 
 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

 «Балдәурен бекеті» бекет бойынша 

ойыны 
«Балдәурен бекеті» бекет 

бойынша ойыны орталықтағы 

алғашқы күннің қызықты 

ойыны. «Балдәурен бекеті» бекет 

бойынша ойынында орталыққа 

келген балаларды ішкі тәртіппен, 

өзінің өзгермес заңдарымен, 

қатаң қағидаларымен 

таныстыру мақсатында ойын 

түрінде ұйымдастырылады. 

Ұйымдастырушы-ұстаздар түрлі 

бекеттерге бөлініп, әр топты кезек-кезегімен қарсы алып, өзінің 

қызықты тапсырмаларын қойып, өз бекетінің қағидаларымен 

таныстырады. Ойын өте көңілді, әрі мен үшін құнды ақпараттарға 

толы болды. Балдәурен саған мың алғыс! Бауырыңа келген әр 

баланы шексіз қуанышқа бөлейсің! 

 
 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Достық. Шаттық. 

Балдәурен» танысу кеші 
Енді ғана орталыққа келген 

балаларға орталықтың жалпы ішкі 

ережелерімен, қатаң қағидаларымен 

таныстырып, бір-бірімен алдағы 20 

күндік демалыста дос болып, тату-

тәтті қарым-қатынаста болу 

мақсатында «Hello my friend» танысу 

кеші болып өтті. Балалар өздерінің 

сүйікті ұйымдастырушы-

ұстаздарымен танысып, топтарға 

бөлінді. «Твыкс заңы», «Оң қол заңы», «Сол қол заңы», «Клем заңы», 

«Тук-тук заңы», «Асхана ережесі», және т.б өзгермес орталықтың 

ережелерімен таныстырды. Көңілді кеш ұйымдастырылып, балаларға 

кереметтей көңіл-күй сыйланды. Қызықты сұрақтар қойылып, ұтымды 

жауаптар алынды. Ойындар ойнатылып, балалардың өздерін ортада 

еркін ұстауларына көмектесті. 13-ауысымның оқушылары он 

саусағынан өнер тамған өнерлі оқушылар екендерін көрсетті.  

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Мен. Сен. Бәріміз!» топ визиткасын қорғау кеші 

Визитка қорғау кеші – ең 

қызықты, топтың ұйымшылдығы 

мен татулығын көрсе-тетін негізгі 

іс-шараның бірі. 2021 жылдың 13-

ауысымының топ визиткасын 

қорғау кеші 27-қыркүйек күні 

болып өтті. Бұл кеште әр топтың 

бір-бірінен ерекшелей-тін аты, 

ұраны, сана-мағы болады. Топтар 

арасында достықты нығайту 

мақсатында ұйымдастырылады. 

Өнерлері бойынан тамып тұрған 

8 топ өздерінің топ аралық 

бірлестігін сахнада дәлелдеді. 

Топтар бір-біріне мүлдем 

ұқсамайды. Әр топ бірі-бірінен 

өткен мықты, өзгеше үлгідегі 

киімдерімен өнер көрсетті. 

Ауысым тақырыбынан 

ауытқымай бірлесе өнер 

көрсетті. Бір топ сахнаға 

шыққанда қалған топтар 

қолдап, қошеметтеп отырды. 

Қызыққа толы ерекше 

көңілді кеш болды. 8 топ өнер 

көрсетіп болғасын «Жастар 

педагогикалық тобы» сахна 

төріне шығып нағыз топтың 

қандай болуы керек екендігін 

көрсетті. Нағыз өз ісінің 

майталман мамандары 

екенін дәлелдеді. Кешімізді 

қорытындылай келе «Мен. 

Сен. Бәріміз» топ визиткасын қорғау кешінің «Үздік топ» номинасиясын 

8-топ жеңіп алды.  

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

Мектеп презентациясы 
Міне, «Жол ережелерін сақтау – 

қауіпсіздік кепілі» жас жол 

инспекторларының республикалық слеті 

атты 13 ауысымы да өз бастауын алды. 

Оқу жылы барысында өткізілетін 

дәстүрлі, негізгі іс-шараның бірі – мектеп 

презентациясы. Балаларын қабылдап, 

сынып-сыныптарға бөлу, пән 

мұғалімдерін таныстыру мақсатында 

мектеп презентациясы 

ұйымдастырылады. Жалпы ауысым 

бойынша 7-8-9 сыныптарда балалар білім 

алып, өз білімдерін түрлі зияткерлік-танымдық сайыстарда сынайтын 

болады. Оқушыларға пән мұғалімдері мен сынып жетекшілері 

таныстырылды. Әр бала өз сынып жетекшісімен өз сыныбына барып, 

сынып сағатына қатысты. 13-ауысымда демалушыларымызды көптеген 

қызықтар күтуде. Оқушыларымыз өз белсенділіктерін көрсетеді деген 

ойдамыз. 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

2021 жылдың 13 ауысымының ашылуы 

 «Жол ережелерін сақтау – 

қауіпсіздік кепілі» жас жол 

инспекторларының республикалық 

слеті атты 13-ауысымының 

салтанатты түрде ашылуы болып 

өтті. 

13 ауысымның ашылу 

салтанаты басқалардан өзгеше 

сценарида өтті. Оқу жылының 

басталуы, мектеп табалдырығын 

қайта басқан оқушыларымыздың жүзінде ерекше қуаныш сезіледі. Жан-

жақтан келген жас  бүлдіршіндеріміз орталықты енді ғана танып, өз 

ортасына биімделіп, топпен жұмыс жүргізуді үйренуде. 260 баланың 

ішінен өзінің ұйымдастырушылық қабілеті бойынша озып шыққан 8-топ 

демалушысы Қойшыбай Ибраһим 48 % жинап, ауысым президенті болып 

тағайындалды. 20 күн бойы оқушылардың демалыстарының қызықты 

өтуіне топ тәрбиешілері мен бірге жұмыла ат салысарына сеніміміз мол. 

Барлық Балдәурендіктерді нағыз – «Балдәурендіктер» болғанымен 

құттықтаймыз!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Жастарstyle» педагогикалық тобымен 

танысу кеші 
 

Ең керемет, көңілді, барша ұйымдастырушы-ұстаздардың бірігіп өнер 

көрсететін орталықтың дәстүрлі кештерінің бірі «New Zhastar» 

педагогикалық тобымен танысу кеші. Сахнаның көрінісі өте ерекше 

сәнделген. Алтын күздің белгісі айқын байқалады. Ерке сылқым 

қыздарымыздың биімен бастау алған кешіміз қызыққа толы болды. 

«Балдәурен» атты қойылым қойылып, балалардың көңіл-күйін көтерді. 

Ұйымдастырушы-ұстаздарымыз топ болып билеп, ән айтты. Және де 

Балдәурендік жас достарға нағыз топтың қандай тату, ұйымшыл болу 

керектігін көрсетті. Орталыққа келген әр бала өз ұйымдастырушы-ұстазына 

қарап бой түзейді, үлгі тұтады. Бақыттың ордасы Балдәуренге келген 

балалардың жүрегінен ерекше орын алған «Жастар» педагогикалық тобына 

тек қана жаңа жетістік, жаңа игі бастамалар тілейміз. Алар асулары мен 

жетер жетістіктері көп болсын дегіміз келеді.     

Жайна, жаса «New Zhastar», 

Сендерге елің сенеді. 

Бола білген орталықтың жүрегі,  

Мұны келген балалардың бәрі біледі. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Жастар жалындайды» шығармашылық байқауы 

Бала шыр етіп дүние 

есігін ашқаннан бастап оның 

өзіндік талғамы, ерекше 

қасиеті мен қызығушылығы 

күннен күнге қалыптасады. 

Орталыққа келген 

оқушылардың өзіндік 

қабілетін, талантын анықтау 

мақсатында шығарма-шылық 

байқау ұйымдастырылды. Бұл 

байқау баланың қабілеті мен 

ерекше дарынына негізделген 

шығармашылық байқау. Оқушылар репортаж, жайдарман, мәнерлеп 

оқу, болашақ жобасы, хореография, аспапшылар, қол өнер, ертегі әлеміне 

саяхат, жазушылар т.б шығармашылық байқау бойынша өз бақтарын 

сынады. Байқау шарттары бойынша оқушылар өз қалаған жанрдағы 

байқауға қатыса алады. Байқау барысында ашылмай тұрған талантты 

жастарымыз қаншама екеніне көз жеткіздік. Аталған байқаулар 

бойынша үздік болған үштік анықталып, өзіндік марапаттау 

қағаздарымен марапатталды.  

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Түркістаным-жүрегім, Рахымжаным-

тірегім!» өлкемен танысу кеші 

Балаларға туған жерінің тарихын тереңнен түсіндіріп,  

өскелең ұрпақтың санасына сіңдіру мақсатында өлкемен танысу 

кеші болып өтті. Облыс орталығына айналған Түркістан қаласы 

жайлы көптеген құнды мағлұматтар беріліп, оқушылардың таным 

түсінігі артты. Сахналық қойылым көрсетілді. Іс-шара барысында 

облысымыздың кереметтей киелі жерлерімен балалар танысып, 

олардың тарихына көз жүзіртті.  

Ұлы Отан соғысында Рейхстагқа ту тіккен қазақ батыры 

Рахымжан Қошқарбаевтің ерлігімен жас достарымыз танысты. 

Рахымжанның тіккен туының көшірмесі орталығымызға мамыр 

айында алып келінген болатын. Ауысым сайын сол туды 

таныстырып, оқушылардың бойына ерлік, ұлтжандылық, елін, 

жерін сүюді насихаттап келеміз. Әр бала өзінің тарихын білуге 

міндетті. Ұлтжанды патриот ұрпақты тәрбиелеу, жерді, отанды 

сүюге ынталандыру баршамызға міндет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Арналады саған, Балдәурен!» ән байқауы 
 

Ауысымға  келген балалардың достық 

қарым-қатынастарын  нығайту , сахна 

мәдениетіне тәрбиелеу, ұйымшылдыққа 

шақыра отырып ,балалар бойындағы 

шығармашылық қабілеттерін ояту және 

мерекелік көңіл күй сыйлау мақсатында 

«Арналады саған Балдәурен әндер» және 

«Балдәурендік тарих» көріністер байқауы 

болып өтті. Жарыстың регламенті бойынша 

ән байқауында топтан барлық бала қатысуы 

және ән балдауренге арналуы актерлік шеберлік, сахна мәдениеті және 

ерекшелік қажет, ал көріністер байқауында топтан 10-15 бала қатысуы және 3-

4 минут өнер көрсету тиіс болды. 

1-топ «Патруль» «Балдіуренге 3 жыл» әні; 

2-топ «Пешеход» «Бақыт мекен Балдәурен» 

әні; 

3-топ «Тачки» Ризамын Балдәуренге» әні; 

4-топ «Сплошной» «Жасай бер 

Балдәуренім» әні; 

5-топ «Пятиха» 

6-топ «Карта» «Күлше қыз» атты көрінісі;. 

7-топ «Стоп» Бременские музыканты 

мультфильмінің желісі бойынша 

алынған        «Балдәурендік музыканттар» көрінісі; 

8-топ «Бағдаршам» «Қазақ ертегісі» атты көрінісімен сахна төрінде өнер 

көрсетті. Сайыс қорытындысы бойынша –топ жеңіске жетті. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Өнегелі оқушы» сайысы 

Өскелең ұрпаққа туған халқының 

замандар бойы қалыптасқан тіршілік 

қағидасынан қол үзіп қалмауын, тарих 

қойнауында жатқан мағлұматтарды 

зерделеу, оны болашақ игілігіне 

жаратып, жөргегінен ұлттық 

мәйекпен жарытып, ұлттың өзіндік 

мінез, өзіндік сана, өзіндік даналық 

қалыбын қалыптастыратын салт - 

дәстүрге ден қоюға бағытталған ойын 

түрі. Сайысқа қатысушылар саны 10 

оқушы. Жалпы сайыс 5 бөлімнен 

тұрады. 

1. «Өнерлінің қолы алтын» - қазақтың салт-дәстүріне байланысты 

ұлттық бұйымдардың суреттері жасырылады. Ермексаздан осы 

суреттің мүсінін жасау қажет.  

2. «Ұлттық мәдениет» - экранда 3 профиль  ұсынылады, яғни «Ұлттық 

киімдер және аспаптар», «Тұлғалар»,  «Ұлттық спорт».  Әр профильде 7 

сұрақ бар. Әрбір дұрыс жауапқа 10 ұпай беріледі. Ұпай саны аз 2 оқушы 

сайыстан шығады. 

3. «Ғажайып жетілік» - Әр 

ұяшықта қазақтың 7 санына 

байланысты сұрақтар берілген. 

Сұрақтарға толық жауап берген 

жағдайда 15 ұпай еншілейді. 

Ұпайы аз 2-3 оқушы сайыстан 

шығады. 

4. «Сөз мәйегі - мақал» - Экранда 6 

ұяшық көрсетілген. Әр ұяшықта 

мақалға арқау болатын сөздер 

берілген. Таңдаған сөздерге сәйкес 

мақал-мәтелдер айтулары керек. Әр айтылған мақал-мәтелдерге 5 ұпай 

беріледі. Ұпайы аз 3-4 оқушы сайыстан шығады. 

5. «Кім жылдам?» - бұл бөлімді 2 оқушымен жалғастырады, әр оқушыға 10 

сұрақтан беріледі. Тез, әрі жылдам жауап беру қажет! 

 Бес бөлім бойынша балалар өздерінің шын жүйрік, білімді, озат 

оқушылар екендіктерін көрсете білді. Десекте сайыстың аты – сайыс.  

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Асқақтай бер, Балдәурен-Түркістан!» 

салтанатты жиын 

                    Балдәурен — шұғылалы арманың, 

Батыл басып бақытыңа барғаның. 

Балдәурен — көк тіреген тауларың 

Ойға шомып тұратұғын орманың! 

«Балдәурен» РОСО филиалының 3 жылдығына орай 

ұйымдастырылған 13 ауысымының «Асқақтай бер, Балдәурен - 

Түркістан!» салтанатты жиыны қазан айының 6 жұлдызы күні болып 

өтті. 2018 жылдың қазан айында алғаш демалушыларын құшақ жая 

қарсы алған Балдәурен-Түркістанға биыл – 3 жыл толып отыр! Иә, осы 

уақыт ішінде орталық қыхметкерлерінің қажырлы еңбектерінің 

нәтижесімен Балдәурен-Түркістан көркейіп, дамып келеді. Оңтүстіктің 

төрінен бастау алған «Балдәурен-Түркістан», қазіргі таңда, барша 

балалардың  достық мекеніне айналып отыр.  

«Кешегі күн – бүгінгі тарих!» осы 3 жыл ішінде орталығымызда түрлі 

семинарлар, конференциялар мен кездесулер, ауқымды іс-шаралар 

өткізілді. Атап айтсақ, үш орталықтан щыққан жас патриоттар 

академиясының мүшелерінің басын біріктіретін форум 2020 жылы өткен 

болатын.  
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Сонымен қатар, Қазақстандық жауынгер, Рейхстакқа жеңіс Туын тіккен, 

халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігіне құрмет көрсету 

мақсатында «Рахымжан-жеңіс сарбазы!» атты ерлікке тағзым 

эстафетасы арнайы қонақтардың қатысуымен өтті. «Балдәуреннің» 

жүрегі саналатын «Жастар» педагогикалық тобы талмай атқарған 

еңбектерінің арқасында Қапшағай қаласы «Балдәурен» РОСО-да өткен 

Республикалық «Үздік жасақ-2019» байқауының бас жүлде иегерлері 

атанды. Жыл сайын 16 ауысым бойы өзінің баурайына балаларды 

қабылдап, бүлдіршіндеріміздің балалық шағының өшпес естелігіне 

айналды. 
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«IQ аламаны» зияткерлік сайысы 

Орталығымызда «Білім 

кешенінің» ұйымдастыруымен 

көптеген танымдық-зияткерлік 

сайыстар болып тұрады. Соның 

бірі «IQ - аламаыны» зияткерлік 

ойыны. Сайысымыз 7-8-9 – 

сыныптар арасында өтті. Әр 

сыныптың білгірлері қатысқан 

бұл жарыс 4-кезеңнен тұрды. 

Сайыс ережесіне орай ең аз балл 

жинаған топ ойыннан шектетіліп 

отырды. Қатысушыларымызға 

қалған топ мүшелері қолдау 

көрсетіп отырды. Сайыс тартысқа толы болды. Ойын барысында 

оқушыларға түрлі физикалық формулалар мен заңдар жасырылып, 

қызықты зертқаналық тәжірибелер көрсетілді. Сайыс қорытындысы 

бойынша «Ньютоп» тобы жеңіске жетті. 
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«Champion» СМ ойындары 

 

 

Чемпиондар ойыны,   

Көптен күткен мереке. 

Шақырады баршаңды, 

Толсыншы құт береке.  

 

 

Салауатты өмір салтын ұстанған орталығымыздың ең қызық та, 

тартысқа толы маңызды іс-шарасының бірі «Champion» СМ ойындары. 

Екі күнге созылған бұл жарыс барысында оқушылар жекелей, топтық 

түрлі сайыстарға қатысып, өз бақтарын сынайды. Бірінші болуға 

талпынады. Бұл сайыс барысында оқушыларды ұйымшылдыққа, 

шыдамдылыққа тәрбиеленеді. Тартысқа толы өткен СМ 

ойындарымыздың жеңімпаздарын анықтап жабылу салтанатында 

марапаттады. Оқушыларды салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. 

Шынықсаң шымыр боларсың. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

 

«Тоқта. Дайындал. Алға» үгіт-насихат 

бригадасы 
Ауысым 

тақырыбына сай 

ұйымдастырылған бұл 

іс-шара барысында 

оқушыларымыз жолда 

жүру ережелерімен, жол 

бойында тұратын 

қауіпсіздік 

бағандарымен, әрбір 

бағанда көрсетілген 

белгінің не екендігімен 

танысты. Оқушылар 

кезек-кезегімен ортаға 

шығып өз белгісінің не 

екенін, қандай қызмет 

атқаратыны жайлы 

баяндап, оқушылармен 

бөлісті. Жолда жүргенде 

жол белгілеріне мұхият 

қарап, сақтық 

шараларын ұстануды 

ұсынды. Жол ережесі – 

қауіпсіздік кепілі екенін 

ұғынды. 
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«Ұмытылмас күн бүгін!» туған күн 

иелеріне арналған кеш 
Туған күн – кез-

келген адам баласының 

өмірінде ерекше орын 

алатын естенкетпес 

мерекенің бірі. Жылына 

бір келетін жекеменшік 

мерекені әсіресе 

балалар асыға күтеді. 

Барлық ізгі тілектер, 

бірі-бірінен әсем 

сыйлықтар бәрі-бәрі 

осы ерекше күн иесіне 

арналады. Әр ауысым 

сайын дәстүрге айналған негізгі іс-шараның бірі осы - туған күн иелеріне 

арналған кеш. Барлық бала үшін кереметтей қойылым қойылып, 

ойындар ойнатылды. Демалушы балаларымызбен бірге 

ұйымдастырушы –ұстаз Бека ағай мен Шифу апайдың да туған күні 

аталып өтті. Аспазшы апайларымыздың дайындаған дәмді торты ортаға 

әкелініп туған күн иелеріне табысталды. Орталық басшысының 

құттықтау грамотасымен мараппатталып, сыйлықтар сыйланды. Кеш 

қызыққа толы болды.   

13-ауысым барысында өз туған 

күнін Балдәуренмен бірге тойлап 

отырған демалушыларымыз бен 

ұйымдастырушы-ұстаздарымызды 

туған күндерімен құттықтаймыз! 

Сіздерге және туыстарыңызға 

денсаулық пен қуаныш, амандық 

пен бақыт тілейміз. 

 

 

Жылдарыңыз жемісті,   

Айларыңыз арайлы, 

Күндеріңіз көңілді, 

Сағаттарыңыз сәтті, 

Минуттарыңыз мәнді болсын!  

Жекеменшік мерекелеріңізбен!  
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«Балдәурен-жұмақ мекен» танымдық 

бекет ойыны 
Оқушыларды «Балдәурен» 

оқу-сауықтыру орталығының 

тарихымен  таныстырып, балалар 

мен жасөспірімдердің ой - 

санасындағы орталығымыз және 

Балдәурен филиалдары  туралы 

білімдерін толықтыру мақсатында 

Білім кешенінің ұйымдастыруымен 

«Балдәурен – жұмақ мекен» 

танымдық бекет ойыны болып өтті. 

Топтық сайыс арқылы оқушыларды 

көркем мінезге, ауызбіршілікке, ізгілікке, топ ішінде жұмыс жасауға, 

тапқырлыққа баулиды. 

Бекет ойыны барысында 6 

бекет жұмыс атқарды. 

1. «Қапшағай-Балдәурен» бекеті; 
2. «Көкшетау-Балдәурен»  бекеті; 

3. «Балқаш-Балдәурен» бекеті; 

4. «Түркістан-Балдәурен»  бекеті; 

5. «Орда қонған тау» бекеті; 

6. «Достық көпірі» бекеті. 
 Оқушылар топтарымен кезек-кезек әр бекетке барып құнды мәліметтермен 

бөлісіп, сұрақтарға жауап берді.  
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Міне, 20 күнге созылған күз 

мезгілінің екінші ауысымы «Жол 

ережелерін сақтау – қауіпсіздік кепілі» жас 

жол инспекторларының республикалық 

слеті атты 13-ауысымы да аяқталды. Жас 

Балдәурендік достарымыздың 

демалыстары қызыққа толы, әрі есте 

қалардай өткеніне сеніміміз мол. Ауысым 

барысында өзінің ұйымшылдығымен, 

белсенділігімен көзге түскен 

оқушыларымыз «Қазақстанның 

жас патриоттар Академиясына» 

қабылданды. 20 күн бойы 

ұйымдастырушы-ұстаздарымызға 

көмегін беріп, оқушылардың 

демалыстарының сапалы өтуіне 

атсалысқан «Сенім» ұйымының 

президенті мен министрлеріне 

айтар алғысымыз шексіз. Ауысым 

жоғары деңгейде өтті деген 

ойдамыз. 

Балалардың 

жадында өшпес 

естеліктер қалдыра 

білдік деген 

сенімдеміз.  
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Күңіренген күз мезгілінің 

екінші ауысымы 13 ауысым да 

аяқталды. 20 күн бойы оқушылар 

өз демалыстарын қызықты, есте 

қалардай естеліктерге 

толтырғанына сеніміміз мол. Кеше 

ғана орталық табалдырығын 

аттаған, ортаға үйренісі алмаған 

балалар бүгін міне, өз ортасын, 

тобы мен ұйымдастырушы-

ұстазын, қызыққа толы демалыс 

орнын қия алмай, жанарлары жасқа толған. Демалыс барысында 

қатысқан үйірмелерінің қорытынды сертификатымен марапатталды. 

Қорытынды кешіміз «Мың алғыс саған, Балдәурен!» ән-би кеші деп 

аталып, 20 күн бойы үйренген ән-биімен, көңілді көрінісін ортаға салды. 

Ауысым барысында өзін жан-жақты көрсете білген оқушыларымыз 

алғыс хаттармен марапатталды. «Балдәурен» бақытты балалық шақтың 

мекені сіздерге сәт-сапар тілейді. Орталық сіздерді қашанда қуана қарсы 

алуға әсір. Жолдарыңыз болсын жас достар. 
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Орталығымыздың 3 жылдық 

мерейтойына арналған «Толағай» 

отбасылық эстафетасы 

Отбасы – адамның өте маңызды, 

өте жауапты жан ұясы, себебі отбасы 

адамға бақыт, толық мәнді тыныс-

тіршілік әкеледі. Отбасы қоғамдық 

құрылымның кіші тобы, алғашқы 

ұясы. Қоғамның негізгі мақсаты – 

адамдарды бақытты ету, ал мұның өзі 

терезесі тең, берік отбасына 

байланысты. Отбасы әлеуметтік 

институт есебінде адам қоғамының 

қалыптасуымен бірге пайда болады. 

Отбасының дербестігі болғанымен, 

отбасылық қатынастар 

қоғаммен, оның 

дамуымен тікелей 

байланысты.  

3 жылдық мерей-

тойымызға байланысты 

орталығымызда 

отбасымен жұмыс 

жасайтын қызметкерлер 

арасында қызықты 

эстафеталық жарыс 

ұйымдастырылды. Іс-

шараның негізгі мақсаты  

отбасының татулығын, 

ауызбіршілігі мен 

ынтымақтастығын арттыру. 

Жалпы сайысымызға 15 

отбасы мүшелері қатысты. 

Ойын екі кезеңнен тұрды «Кім 

жылдам», «Қызықты 

эстафета». Отбасы  
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 мүшелерінің жас 

ерекшеліктеріне қарай 

қатысушыларымыз 3 топқа 

бөлінді.  

1) Жас буын,  

2) Орта буын, 

 3) Үлкен буын. 

Екі кезең бойынша 

түрлі спорттық ойындар барысында жылдамдық көрсете білген үздік 

үштік анықталып марапатталды.  

1 орын Ермекбай Бекжан мен Ергеш Роза 

2 орын Жолдасбек Ералы мен Майлыбекова Зәуре 

3 орын Әліп Егемберді мен Кадырова Лаура иеленді. 

1 орын алған отбасыға естелік ретінде орталықтың 3 жылдық 

мерейтойына арналған кереметтей статуэтка табысталды. Ойын 

барысында түрлі қызықтардың күәсі болдық. Бар жанын салып 

қатысушыларымыз бірінші Үздік үштікке ие бола алмаған 

қатысушыларымыз директордың қызметін атқарушы Нурмуханов Қуат 

Каировичтің «Алғыс хатымен» марапатталды.  
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Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы 

қарсаңында ұйымдастырылған ұзақ 

қашықтыққа жүгіру марафоны 
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