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БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Халықаралық 

аспазшылар күні 
 

«Ас адамның арқауы» - деген қазақ халқымызда 

ұлағатты, әдемі сөз бар. «Балдәурен» республикалық оқу-

сауықтыру орталығымыздың асхана қызметкерлері таңнан 

бастап, түнге дейін демалушыларымызға аянбай еңбек етіп, 

өзінің түрлі дәмді тағамы мен тәттілерін тарту етуде. 
Жалпы 25 қызметкер екі ауысым бойынша қызмет 

атқарады. 
Орталығымызда  6 мезгіл ас бекітілген, оның үшеуі негізгі, 

үшеуі қосымша тамақтану. Әр ауысымда  5 аспазшы, 3 ыдыс 

жуушы, 3 даяшы, және 1 еден жуушы бар. 

  Орталығымыздың асхана бөлімі жыл сайын Түркістан 

көпсалалы-техникалық колледжімен бірге облыстық 

семинарлар өткізеді. Семинардың мақсаты: білікті, білімді, 

бәсекеге қабілетті, инновациялық технологияларды жетік 

меңгерген мамандар дайындау. Семинар қорытындысы 

ретінде өз жұмыстарымен, білімдерімен көзге түскен 

студенттеріміз осы орталықта қалып, өз қызметтерін 

жалғастыруға мүмкіндік алады. 

Құрметті орталығымыздың асхана ұжымы, сіздерді 

Халықаралық аспазшылар күнімен шын жүректен 

құттықтаймын! Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге 

саулық, баянды бақыт пен мықты денсаулық тілеймін. 

Орталық қызметкерлері мен демалушыларымызға дәмді ас 

пен тәттілеріңізді тарту етіп, аянбай еңбек ете беріңіздер! 

Мерекелеріңіз құтты болсын! 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 
 

ЕРНАЗАРОВА Айнұр Шүкірқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының 

 ұйымдастырушы-ұстазы. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

 

Республика күні 
 

 

1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның егемендігі туралы 

декларация қабылданды. Араға он жыл салып бұл мейрам 

мемлекеттік ретінде аталып өте бастады. Алайда 2009 жылы 

тиісті заңға өзгеріс енгізіліп, Республика күні мемлекеттік мерекелер 

тізімінен шығарылды. Ал биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев Ұлттық құрылтайдың отырысында осы мейрамды қайтару 

қажеттігін мәлімдеді. 

"Ұлттық мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне бірқатар 

өзгеріс енгізген жөн. Мен Республика күніне ұлттық мереке 

мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Сондықтан, қазанның жиырма бесі 

күні жыл сайын Егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде 

атап өтуіміз керек", "Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы тұңғыш 

қадамы болатын. Осы құжатты қабылдаған кезде Тұңғыш 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев аса маңызды, тіпті шешуші рөл 

атқарды", Республика күні елдің мемлекет құру жолындағы тарихи 

қадамының символы болуы керек екенін айтты. "Әрине, Тәуелсіздік 

күнінің бастапқы мәні сақталады. Бұл күн мемлекеттік мереке 

болып қала береді. Бірақ, тәуелсіздік алуға зор үлес қосқан ұлттық 

батырларымызға тағзым күні ретінде атап өтілуі керек", - деді 

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Көп ұзамай парламент 

заңды қабылдады. Оған сәйкес, 25 қазан ұлттық мереке – Республика 

күні мемлекеттік мереке ретінде белгіленді. 

Араға 13 жыл салып қайта тойланып отырған 25 қазан 

Республика күні - ата-бабамыз аңсаған, елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы 

күн құтты болсын! Еліміздің дәулеті, жеріміздің сәулеті арта берсін. 

Сіздердің дендеріңіздің саулығын, отбасыларыңыздың амандығын, 

жасап жатқан игілікті істеріңіздің табысты болуын тілеймін! 

Ұрпағымыздың болашағы жарқын, заманымыз тыныш болсын! 

Ұлттық мереке құтты болсын! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Meeting party» танысу кеші 
 

Орталыққа енді 

ғана келген, әлі оң-солын 

білмейтін оқушылар үшін 

бұл кеш ең өзекті 

кештердің бірі. 

Оқушылар өз жас 

ерекшеліктеріне қарай 

топтарға бөлініп, 20 күн 

бойы қамқоршы болатын 

ұйымдастырушы-

ұстаздарымен танысқан 

болатын. Жан-жақтан 

келген оқушыларды 

достастыру мақсатында әр ауысым басында танысу кеші болып өтеді. 

Кеш барысында орталықтың қатаң қағидалары мен өзгермес заңдары 

айтылып, оқушыларға орталықты толығымен таныстырады. Бір топқа 

бөлінген балалар бір үйдің баласы сияқты болуы үшін ұйымдастырушы-

ұстазы аянбай еңбек етеді.  

«Meeting party» танысу кешіміз қызықты болып өтті. Оқушылар мен 

ұйымдастырушы-ұстаздар арасында ойындар ұйымдастырылды. Ерекше 

жанрда ұйымдастырылған танысу кеші бәріне бірдей ұнады деген 

ойдамыз. 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сенім» ұйымының 

үміткерлерімен танысу 
 

Уақытша құрылған ортада ең 

білімді, ең алғыр, ең ізденімпаз, ең 

жүйрік оқушылардың болары да 

сөзсіз. Сол оқушылар арасынан 

«Өзін-өзі басқару» ұйымының 

президенті мен министрлерін 

анықтау мақсатында үміткерлермен 

танысу болып өтті. Әр топтан жан-

жақты дамыған, мықты 

оқушыларымыз қатысты. Әр оқушы 

өзінің ауысым президенті болғанда 

атқаратын негізгі жұмыстарын 

айтып ортаға салды. Бірі тематикалық 

күндерді қызықты өткізуге өз үлесін 

қосамын десе, енді бірі көңілді 

танымдық кештерді көптеп 

ұйымдастыратындығын жеткізді. 14-

ауысымның «Сенім» ұйымының 

президентін ауысымның ашылу 

салтанатында білетін боламыз. 

Үміткерлерге сәттілік тілейміз! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Формулалар әлемінде» топ 

визиткасын қорғау кеші 
 

Визитка қорғау кеші – ең 

қызықты, топтың ұйымшылдығы 

мен татулығын көрсететін негізгі 

іс-шараның бірі. 2022 жылдың 

14-ауысымының топ визиткасын 

қорғау кеші 21-қазан күні болып 

өтті. Бұл кеште әр топтың бір-

бірінен ерекшелейтін аты, ұраны, 

санамағы болады. Визитка кеші 

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 

«Формула кеңістігі» топ визиткасын қорғау кешінің «Үздік топ» 

номинасиясын  8-топ жеңіп алды. Алғашқы Жеңіс құтты болсын! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Білімді ұрпақ – ел ертеңі» 

мектеп презентациясы 
 

"Білімді ұрпақ – ел 

ертеңі" мектеп презентациясы 

оқу жылы барысында 

өткізілетін дәстүрлі, негізгі іс-

шараның бірі. 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. 14-ауысымда демалушыларымызды көптеген 

қызықтар күтуде. Ауысым барысында «Білім кешені» ұйымдастырған 

жаратылыстану пәндері бойынша түрлі қызықты іс-шаралар мен 

танымдық-зияткерлік сайыстарға оқушыларымыз қатыса алады. 

Оқушыларымыз өз белсенділіктерін көрсетеді деген ойдамыз. 

 

 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 14-ауысымының 

ашылу салтанаты 
 

Ашылу салтанаты 

орталықтың ең негізгі іс-

шарасы. Ауысым «Цифрлық 

технологиялар әлемінде» жас 

физиктер мен математиктердің 

форумы деп аталынды. 

Сахналық қойылым қойылып, 

әсем ән шырқалды. Сұлу 

қыздарымыз мың бұралып би 

билеп сахнаның көркін келтірді. 

Орталықтың директоры 

Босымбаев Дәурен 

Әбдікәрімұлы бізге тілек айтып, 

ауысымға сәттілік тіледі. Кешегі 

өткен «Сенім» ұйымының 

президенті анықталды. 14-ауысымның «Сенім» ұйымының президенті 

болып Түлкібаев Әділет 8-топ демалушысы 61,7 % дауыс жинап ауысым 

президенті атанды. Осылайша 14-ауысым демалушылары нағыз 

«Балдәурендіктер» атанды. 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жастар» 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! 

 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Дыбыс толқынында» 

дыбыстық оркестр байқауы 
 

Дыбыстық оркестр – топ балаларының бірлесе әннің әуенін әр түрлі 

дыбыстар арқылы жеткізу. Топ болып жарысқан балалар өздерінің 

музыкалық қабілеттерін сынап көрді. Қызу сайыс барысында оқ бойы 

озық болған топты анықтау әділ-қазы алқаларына қиынға түсті. Бәрі бір-

бірінен өткен өнерлі балаларды бөліп жару оңай емес. Ырғақты қойылған 

әуенмен жарыса түрлі заттар арқылы сол әннің әуенін қоса орындаған 

балаларды құдды бір оркестр дерсің. Тартысты әрі қызыққа толы байқау 

болды. Байқау қорытындысы бойынша жүлделі орын «Бас жүлдені» 7-

топ, 1-орынды  2-топ, 2-орын 5-топ алды, қалған топтар 3-орынға ие 

болды. Жүлделі орын алған топтарымызды жеңістерімен құттықтаймыз. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Шабыт» шығармашылық 

байқауы 
 

Енді ғана қалыптасып келе 

жатқан баланың бойындағы 

талантын, шығармашылығын 

аша білу де оңай емес. Оған 

қашан да қолдау көрсету керек. 

Баланың мінез-құлқына сай 

оның әртүрлі қабілеті де болады. 

Дұрыс бағыт-бағдар беріп, 

баланың шабытына-шабыт қосу 

ұстаздың еңбегі. Бүгінгі байқау 

кешіміз де әр баланың жеке 

қабілетін анықтауға, өздеріне деген сенімділіктерінің күшеюіне 

арналады. Балалар өз қабілетіне байланысты топтарға топтастырылып, 

түрлі шығармашылықтар бойынша сынға түсті. 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Ғажайып жаратылыс» 

зияткерлік сайысы 
 

Бүгін орталығымызда Білім 

кешенінің ұйымдастыруымен 

оқушылардың білімдерін, ойлау 

қабілеттерін кеңейтіп, жеке 

тұлғалық шығармашылық 

қабілеттерін арттыру мақсатында 

«Ғажайып жаратылыс» 

зияткерлік сайысы болып өтті. 

Сайысымыз төрт кезеңнен тұрды. 

«Ақылдылар», «Білгірлер», 

«Тапқырлар», «Алғырлар» 

топтары төрт кезең бойынша 

биология, химия, география 

пәндерінен қойылған 

тапсырмаларды орындады. 

Сайысымыз тартысқа толы болды. 14 ауысым оқушыларының 

ойларының жүйріктігі мен шапшаңдықтарында сөз жоқ. Сайыс 

қорытындысы бойынша «Ақылдылар» тобы жеңіске жетті. «Білекті бірді, 

білімді мыңды жығады» - дегендей білім атты теңізде қанаттарың талмай, 

білімге әрқашан құштар болыңдар. Жеңіс құтты болсын «Ақылдылар»!  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Чемпион» СМ ойындары 
 

Cпорт – көркі өмірдің, 

Спорт - досың, серігің. 

Жаттықсаң шымыр боларсың, 

Шынығып, өсіп, толарсың, 

 - демекші, салауатты өмір 

салтын ұстанып, спортты серік 

ету мақсатында орталығымызда 

"Чемпион" СМ ойындары болып 

өтті. Балалар жекелей және 

топтық біріншіліктерге 

қатысып, спорттық қабілеттерін 

байқап көрді. Екі күнге созылған 

спорттық ойындар барысында 

оқушылар көптеген жарыстарға топпен және жекелей қатысып, озық 

шыққан оқушыларымыз марапатталды. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Бәрі келді» ойын-сауық 

интеллект шоу 
 

Бүгін орталығымызда 

алғаш рет «Bari keldi» атты 

ойын-сауық интеллектуалды 

шоу болып өтті. Шоуымыздың 

мақсаты – балалардың ойлау 

қабілетін дамыта отырып, 

шапшаңдыққа және топтасып 

жұмыс жасауға баулу. 

Балдәурендіктерге бүгінгі іс-

шара ерекше көңіл-күй 

сыйлай алды. Сонымен қатар 

қатысушылар өздерін жан-

жақты сынап көрді. Ойын 

барысында шапшаңдық пен 

ептілік танытқан 

қатысушыларымыз жеңімпаз 

атанды.  

 

 

 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Биле, Балдәурен!» ұлттар би 

марафоны 
Мың бұралу аз екен бұл өнерге, 

Балқу керек жан-дүниеңмен әуенге. 

Бар сезімді көрерменге жеткізу, 

Мақсат екен орындалған әр биде.  

14-ауысым оқушылар арасында өз топтарымен бірге, бірдей 

ырғақты би билеп, өздерінің бірегейлігін көрсететін «Биле, Балдәурен!» 

ұлттар би марафоны болып өтті. Оқушылар өздерінің бар өнерін ортаға 

салып топ болып сынға түсті. Жалпы сайыс қорытындысы бойынша  7-1 

топтар жеңіске жетті. Әсем ән, көңілді би кез-келген жанның жанарын 

жадыратады. Кеш барысында оқушыларымыз түрлі ұлттардың ұлттық 

билерін ортаға шығарып, қонақтарымызға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Өнегелі оқушы» танымдық 

сайыс 
 Ойын – бұл бала үшін ой 

иелігінен өткен құбылыс, бала өз 

еркімен ойынға қатысып, жаңа 

тәжірибе алмасып, одан алған білімі 

оның жеке байлығы болады, 

сондықтан оны басқа жағдайларда 

қолдана алады. Алған тәжірибесі 

балаға өз ойында қолдануға 

мүмкіншілік беріп, оның 

шығармашылық ұсынысын 

дамытады. Зияткерлік, танымдық, 

интелектуалдық ойындарды 

ұйымдастыру арқылы балалардың 

білімдерін одан әрі толықтырып, 

дұрыс бағыт бағдар беріледі. 

Орталықта көптеген танымдық, 

зияткерлік ойындар 

ұйымдастырылып отырады.  

Топтар арасынан үздіктері 

анықталып, «Өнегелі оқушы» 

танымдық сайысымызға қатысуға 

мүмкіндік алды. Түрлі сұрақтарға 

жауап беріп, ойынның жеңімпазы 

атанды.  

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«ТойLike» туған күн иелеріне 

арналған кеш 
 

Түрлі сыйлықтар, 

ерекше құттықтаулар бәрі-бәрі 

осынау төл мереке иелеріне 

арналады.  Дәстүрге айналған 

бұл іс-шара ерекше көңіл-

күйге толы болды. Ән 

айтылып, би биленді. 

Ұйымдастырушы-

ұстаздарымыз керемет 

қойылым қойып, балаларды 

қуантты. Туған күн иелерімен 

бірге ойындар ойналып, 

сыйлықтар сыйланды. Тәтті 

торт дайындалып, туған күн 

иелеріне ұсынылды.  

2022 жылдың 10-

ауысым демалушыларымен 

өз туылған күнін атап өткен 

барша балдәурендіктерді 

жеке мерекелерімен шын 

жүректен құттықтаймыз. 

Оқуда озат болып, көрер 

күндері тек қуанышқа толы 

болсын! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Балдәурен және театр» 

көлеңкелі шоуы 

 

Бүгін орталығымызда топтар арасында «Балдәурен және театр» көлеңкелі 

шоуы болып өтті. Кеш барысында топтар түрлі театрлық қойылымдар 

көрсетті. Кешіміз қызыққа толы болды. Шоуымыздың қорытындысы 

бойынша 7-топ жеңіске жетті.  

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 14-ауысымының 

жабылу салтанаты 
 

Міне, көзді ашып-

жұмғанша 2022 жылдың 14-

ауысымы «Цифрлық 

технологиялар әлемінде» 

жас физиктер мен 

математиктердің форумы да 

өз мәресіне жетті. 20-күнге 

созылған ауысым 

барысында түрлі іс-

шаралар, көңілді кештер, 

тартысқа толы жарыстар 

өткізілді. Ауысым бойы өзін 

жақсы қырынан көрсеткен 

оқушыларымыз «Жас 

патриоттар Академиясына» қабылданды. Орталығымыздың 

директорының жеке алғыс хатымен марапатталды. Балдәуреннің туы 

төмен түсіріліп, оқушыларға сәт-сапар тіледі. 

 

 

  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Мың алғыс саған, Балдәурен!» 

гала-концерті 
 

Гала-концерт – 

ауысымның ең соңғы 

ұйымдастырылған іс-шарасы. 

Ауысымды қорытындылап, 

оқушыларға көтеріңкі көңіл-күй 

сыйлау мақсатында өткізіледі. 20 

күн бойы қатысқан 

«Қызығушылық үйірмелерінің» 

қорытындысын, өздерінің үйренген 

өнерлерін ортаға салады. Ән 

айтылып, би-билеп, қызықты 

ойындар ойнатылып, КТК қойылды. 

Ұйымдастырушы-ұстаздарының 

жүрек-жарды тілектерімен жалғасын 

тауып, оқушылардың көңілдерін бір 

тебірентіп, көздің ыстық жасын 

домалатып алды.  

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 

Бас редактор: Ерназарова Айнұр Шүкірқызы 
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