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Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, жылдық 
бағасы -  3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін индексі 
15202, жылдық бағасы - 3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін индексі 
35202, жылдық бағасы - 2225,08теңге.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны жалғасуда. 

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға болады.

Әр апта сайын 
табалдырығымды 
аттайтын – 87 жыл 
7 ай жасы бар 
«Сарқан» газеті. 
Бұл газет аудан-
да, облыста жал-
пы мемлекетімізде 
болып жатқан 
өзгерістер мен 
ж а ң а л ы қ т а р д ы 
асыл сөзбен қоғамға 
жеткізіп, қозғау са-
лып келеді. Шөл 
даладан су іздеген 
жолаушыға аяқ 
астынан ақ тұма кездессе, қалай 
қуанар еді? Мен де басылымның 
бір кезекті нөмірін алмасам кене-
зем кеуіп, шөліркеп қаламын.

Бәлкім бұл менің журна-

Біздің рухани шамшырағымыз

листерге деген 
құрметімнің бір 
белгісі шығар. 
Менің түсінігімде 
газеттің көргені, 
айтары, түйгені 

көп. Біз үшін, менің заманда-
старым үшін, жалпы аудан 
тұрғындары үшін «Сарқан» руха-
ни шамшырақ сияқты.

Бұл шын мәніндегі халықтың 

Мерзімді басылым халықтың сауатын ашып, 
таным көкжиегін күнделікті кеңейтіп отыра-
ды. Қаламның құдіреті қарудан да мықты ғой. 
Қазақта «Таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді» 
- деген мәнді мәтел бар емес пе? Осы тағылымды 
арқалап келе жатқан газеттің шын мәнінде 
шығармашылық жұмысы өте қиын. Тікелей ара-
ласпасам да қалам ұстаған қауымның еңбегін бір 
кісідей білемін.

газеті, мемлекет мүддесін ой-
лайтын, ұлттың құндылықтарын 
дәріптейтін теңдессіз басылым. 
Аудан тұрғындарын, өз заманда-
старымды "Сарқан" газетіне 2021 
жылға жазылуға шақырамын.

Қ. ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы, ауданның 
«Құрметті азаматы».

Жуырда «Nur Otan» партия-
сы Сарқан аудандық филиалы 
ғимаратының мәжіліс залында 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті күніне орай аудандық 
партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Аслан Кубен-
таев партия ардагерлерін мереке-
мен құттықтап, гүл шоғын ұсынып, 
облыстық партия филиалының 
Алғыс хатымен марапаттады.  Сол 
сияқты Аслан Нұрахметұлы партия 
қатарына аудандық мәдениет үйінен 
жаңадан қабылданған жастарға пар-
тия билеттерін салтанатты жағдайда 
табыс етіп, жас буынның партияның 
алға қойған мақсат-мұраттарын 
сезініп, бағдарламаларын толық 
орындайтындарына сенім білдірді.

Тұңғыш Президентіміз өтпелі 
кезеңде тығырықтан шығар жол 
тауып қана қоймай, өзіне жүктелген 
тарихи миссияны артығымен 
орындады. Тәуелсіз Қазақстан 
мемлекетін құрып, егемендіктің 
ең бастысы тұғырларын тас-
түйін бекітіп берді. Шекарамыз 
халықаралық құжаттармен біржола 
шегенделді. Мемлекеттік басқару 
институттарының заманауи үлгісін 
қалыптастырды. Егемендіміз бен 

Өркенді істер өрісін табуда

елдігіміздің берік қалқаны болған 
Қарулы Күштеріміз жасақталды. 
Тұңғыш Президент күніне орай 
аудандық жастар ресурстық 
орталығы жастар арасында кеңінен 
тарап, қалыптасып келе жатқан 
флешмоб өткізді. "Денсаулық - ба-
сты байлық" атауымен өткізілген 
іс-шарада жастар топтаса би би-
леп, уақыттарын көңілді өткізді. 
Еліміздің ертеңі, болашағы 
болар жастардың бұндай 
маңызды күнге орай, 
қызықты іс-шаралардың 
өтуіне өз септіктерін тигізіп, 
белсенділік танытулары 
қуантарлық жайт болды.

Елбасының сарабдал 
саясатының нәтижесінде 
Қазақстан бүкіл әлемге 
экономикасы қуатты, 
ынтымағы жарасқан, 
жауапкершілігі жоғары 
ел ретінде танылды. Осы 
қалыптасқан сабақтастықты 
одан әрі жалғастыруды ба-
сты мұрат тұтқан Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың биылғы жылғы 
Жолдауы «Жаңа жағдайдағы 

Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» деп 
аталады. Мемлекет басшысының 
Қазақстан халқына Жолдауын 
түсіндіру бойынша ақпараттық топ 
жуырда «Сарқан су құбыры» ШЖҚ 
МКК-ның еңбек ұжымымен кезде-
су өткізді. Еліміздің өнеркәсіптік 
әлеуетін толық пайдалану, оған 
қолдау көрсетудің нақты шаралары, 
ауыл шаруашылығын дамыту сынды 
өзекті мәселелер көтерген еліміздің 
басты саяси құжатының көтерген 
жүгі орасан екені анық. Осыны нақты 
сезінген кәсіпорын қызметкерлері 
Жолдау жайында өз ойларын 
ортаға салып, Президент бастама-
ларына қолдау білдірді. Өздерін 
толғандыратын жайларға қатысты 
қойған сұрақтарына толыққанды жа-
уаптар алды.

Ақпараттық топтың Жолдау-
ды талқылаған кезекті кездесуі 
«Ауғанстан ардагерлерінің қоғамы» 
мүшелерімен болды.   Қоғам төрағасы 
Ерболсын Тоқжігітов "Бұл құжатта 
президент әдеттегідей түйінді 
мәселелерді көтеріп, атқарылуға 
тиіс бірқатар маңызды міндеттерді 
айқындап берді. Жолдауда айтылған 
әрбір іс қарапайым халықтың тұрмыс 
жағдайын жақсартуға бағытталған. 
Бұл Жолдау жаңашылдыққа толы 
әрі ел тұрғындарының әлеуметтік 
жағдайын көтеруге мақсат тұтып 
отыр",-деді. Ауғандық ардагерлер 
Жолдаудың негізгі көтерген жүгін 
айқын сезініп, қолдайтындықтарын 
білдірді. Тұңғыш Президентіміз 
салған сара жолдан айнымай, 
тәуелсіз елімізді мәңгілік ету, 
сабақтастықты сақтау – бәріміздің 
абыройлы міндетіміз.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ, 
партия мүшесі. 

Осыдан 29 жыл бұрын Қазақстан халқы тарихи 
таңдауын жасап, еліміздің Тұңғыш Президентін сайлады. 
Бұл тәуелсіздік жолындағы ең маңызды қадамдардың бірі 
болды деп айтуға толық негіз бар. Осы жылдар аралығында 
Қазақстан ғасырға жүк болар ғаламат жетістіктерге қол 
жеткізді. Ата-бабамыз аңсаған арман-мұраттар орындал-
ды. Тәуелсіз еліміздің тұғыры нығая түсті. Мұның бәрі 
Елбасымыз, Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерен еңбегінің нәтижесі 
екені сөзсіз. 

Сарқан аудандық  сайлау комиссиясының  
ХАБАРЛАМАСЫ

 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Заңының 104-бабының 6-тармағына 

сәйкес «Ауыл» партиясының партиялық тізіміне енгізілген 
Сарқан аудандық мәслихатының депутаттығына  4 кандидаттың 

тіркелгендігі туралы хабарлайды:

СООБЩЕНИЕ
Сарканской районной  избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 6 статьи 104 Конституционного Закона Ре-
спублики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» сообщает о 
регистрации партийного списка кандидатов в депутаты Сарканского 
районного маслихата от партии НДП«Ауыл» в количестве 4человек:

Председатель Сарканской районной
избирательной ткомиссии:                                                   О.Ш.Тертюбаев
Секретарь:                                                                             С.С.Кабдолданова

Сарқан аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы:                                                   О.Ш.Тертюбаев
Хатшысы:                                                                             С.С.Кабдолданова

"Қазақстанның тең құқық пен тең мүмкіндік институты" қоғамдық қоры 
осыдан 10 жыл бұрын құрылып, жыл сайын Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігімен тығыз байланыста ынтымақтаса жұмыс жүргізіп, көптеген 
әлеуметтік жобаларды іске асырып келеді. Жастар арасындағы суицид 
мәселесімен қор 10 жылдам астам айналысып келеді. Биылғы жылы «МЕН 
ӨМІРДІ ТАҢДАЙМЫН!»жобасы аясында «Қазақстандық жастардың суици-
далды мінез-құлқы: әлеуметтік және психологиялық триггерлер» - көлемді 
әлеуметтанулық зерттеуі жүргізіліп, жария етілді. Сонымен қатар ауқымды 
жоба  «Жастар арасында отбасылық құндылықтарды нығайту іс-шарасын» 
өткізді. Жуырда қоғамдық қор «Жастар арасында отбасылық құндылықтарды 
нығайту іс-шарасын» қорытындылаған онлайн баспасөз конференциясын 
өткізіп,  қордың президенті, «Тұрмыстық зорлық-зомбылық жәбірленушілеріне 
арналған «Arasha» баспанасының» директоры Маргарита Өскембаева, 
әлеуметтанушы Татьяна Резвушкина атқарылған жұмыстарды көпшілік наза-
рына ұсынды. 

 Аталған іс-шара аясында наурыз айынан бері еліміздің 17 өңірінде 
ақпараттық-түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Жоғарыда аталған жоба ая-
сында ажырасудың алдында тұрған жас отбасыларға, отбасылық өмірін 
жаңа бастаған жастарға психологиялық тренингтер, «Менің отбасым – менің 
байлығым» тақырыбында отбасылық суреттер көрмесі, «Қазақстандық 
отбасылардың сүйікті тағамдары» аспаздық флешмобы сынды іс-шаралар 
өткізілді. «ОTAUFEST» атты жас отбасыларға арналған ауқымды акция 
өтіп, акция қорытындысы бойынша жеңімпаз отбасыларға 100 мың теңгеден 
үлестірілгенін хабарлады.  

Өз тілшіміз.

МЕН ӨМІРДІ ТАҢДАЙМЫН!
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ТАРИХ ТУДЫРҒАН ТҰЛҒА 

  
Қазақ елі өз тәуелсіздік ғасырының бестен бірін толтырды. Бұл мерзім адам өмірімен 

есептегенде де, тарихи тұрғыдан алып қарағанда да көп уақыт емес. Бірақ осы бір қысқа 
мерзімге қарамастан тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы экономикалық-әлеуметтік және 
саяси қиыншылықтарды еңсере білген қазақ елі әлем мойындаған мемлекеттер қатарына 
қосылды. Еліміздің саяси өмірі жаңартылып, түбегейлі өзгерістер жасалды. Мемлекеттіліктің 
барлық институттары құрылып, экономикамыз нарықтық жолға түсті. Халықтың әл-ауқаты 
жаңа деңгейге көтерілді, әлеуметтік салада жаңа асулар бағындырылды. Мемлекеттік ше-
карамыз айқындалып, елдің тұтастығы, жердің бүтіндігі қамтамасыз етілді. Елбасының 
көрегендігі мен ерік-жігерінің нәтижесінде Қазақстан әлемде тұңғыш рет ядролық қарудан 
бас тартып, Семей сынақ полигонын жабуы бүкіл дүниежүзінің назарын өзіне еріксіз аударған 
болатын. Осы бір батыл қадамның нәтижесінде мемлекетіміздің тәуелсіздігінің қауіпсіздігіне 
әлемнің іргелі мемлекеттері кепілдік берді.  Әлем елдерімен терезесі тең тәуелсіз мем-
лекет құрып, ата-бабаларымыздың ғасырлар бойғы ұлы арманы мен мақсаты орындал-
ды. Қазақ елі тәуелсіздігінің көк байрағын өз қолымен тұңғыш көтеріп, тәуелсіз Қазақстан 
мемлекетін құрған – Елбасымыздың аз жылдың аясында туған елін әлемдік қауымдастыққа 
танытқандығына, өзгелермен бірге өзіміз де қайран қалып, тамсанамыз. Тарихтың қилы бір 
кезеңдерінде елге Нұрсұлтан Назарбаевтай Көшбасшының табылуын  халқымыздың бағы 
деп те түсінеміз. Биылғы жыл және де ел тәуелсіздігінің отыз жылдығы ғана емес, Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бүкіл халықтық сайлауда айқын жеңіске жетіп, ел тізгінін өз қолына 
алғанына да отыз жыл толады. 1991 жылы 1 желтоқсанда қазақстандықтар өздерінің Тұңғыш 
Президентін сайлап, сенім артты,  ел тәуелсіздігін аманат  етті, жауапкершілік жүгін арқалатты, 
Халық өздері таңдаған Көшбасшысының не істеу керектігін білетіндігіне, елді адастырмайты-
нына, тура жолға бастайтынына сенді. Еліміз бен халқымыздың сол сенімін Елбасының толық 
ақтап отырғандығына да осы күндері көзіміз анық жетіп отыр. Мемлекет басшысы еліміздің 
саясат саласындағы басым бағыты жас егеменді мемлекеттің күшті президенттік республи-
ка құру бағытына тікелей байланысты болу қажеттілігіне назар аудартты. Қазіргі тәуелсіз 
Қазақстанның даму тарихын бізге өткеннен іздеудің қажеті жоқ. Өйткені, біздің өзіміз тәуелсіз 
елімізбен бірге өмір сүріп келеміз. 

Д.КУРМАНБАЕВ, 
Сарқан ауданының тарихы музейінің меңгерушісі.   

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Заңына 
енгізілген өзгерістер

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 6 қазан күні «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңға қол қойған еді. Бұл заң 16 қазаннан бастап күшіне 
енді. Осы Заң аясында 3 кодекс пен 10 заңға түзетулер енгізілді. Соның бірі еліміздің «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңы. Бұл түрлі заң бұзушылықтың алдын алып, жең 
ұшынан жалғасқан сыбайластық әрекеттерге қатаң тыйым салуға бағытталған. Заң үстіміздегі 
жылдың 16 қазаннан бастап қолданысқа енді. Онда мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адам-
дар үшін сыйлықтарға, материалдық сыйақыға, лауазымына байланысты ықпал ете алатын 
болса, олардың іс-әрекеттері үшін сыйға тартушылардың пайдасына ұсынылатын қызметтерге 
толық шектеу қойылды, сыйлық алуға тыйым салынғандар тобына депутаттар, судьялар, сая-
си қызметшілер, «А» корпусының мемлекеттік қызметшілері, квазимемлекеттік сектор бас-
шылары және олардың отбасы мүшелері жатады. Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнама квазимемлекеттік сектор субъектілерінде мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
жобаларды сатып алу және іске асыру бойынша негізгі шешімдер қабылдайтын адамдарға да 
қаратылған. Енді бұл шеңбер айтарлықтай кеңейтілді. Яғни, аталған лауазым иелері сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеулерді толық көлемде қабылдайтын болады. Сондай-ақ, сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтар жасалған жағдайда бірден жауапкершілік арқалайды. 
Бұрын мұндай нормалар квазимемлекеттік компаниялардың бірінші басшыларына ғана қатысты 
болатын. Мемлекеттік қызметшілер мен депутаттарға және судьяларға шетел банктерінде есеп 
шот ашуға, сыбайлас жемқорлық қылмысымен сотталғандарды шартты түрде мерзімінен бұрын 
босатуға да тыйым салынған. Әрі сыбайлас жемқорлық үшін, оның ішінде пара берумен айна-
лысатын делдалдарға да жауапкершілікті күшейту көзделген. Құны 2 айлық есептік көрсеткіштен 
асатын сыйлықтар тарту қылмыстық жауапкершілікке әкеліп соғады. Егер құны 2 айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі сыйлық әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғатын болады, сонымен қатар 
мемлекеттік лауазымға, мемлекеттік немесе оларға теңес тірілген функцияларды орындауға бай-
ланысты лауазымға кандидат болып саналатын адамдар үшін өздері үміттеніп отырған лауазымға 
орналасуға ұйымның басшылы ғына осы ұйымда жұмыс істейтін жақын туыстары, жұбайы және 
(немесе) жекжаттары туралы жазбаша хабарлау міндеті енгізіледі. 

Г.МЫРЗАБАЕВА,
Сарқан ауданы бойынша әдеп жөніндегі уәкіл, персоналды басқарудың бірыңғай 

қызметі (кадр қызметі) бөлімшесінің басшысы.

Сыбайлас  жемқорлық – 
мемлекеттің негізіне нұқсан келтіріп, 
экономикалық дамуын тежейді. 
Қылмыстық заңмен көрсетілген, 
субъектісі лауазымды тұлға бо-
лып саналатын, өзінің лауазымдық 
өкілеттілігін пайдалану мақсатында, 
жеке бас пайдасына жасалатын 
қоғамның дамуына кері әсер ететін 
өте қауіпті әрекет.

Ол үнемі терең зерттеуді, 
бақылауда ұстауды және  оған қарсы 
тұруды қажет етеді. Мемлекет руха-
ни және қаржы тапшылығын көріп 
отырғанда сыбайлас жемқорлықтың 
күшеюі мемлекеттік билік инсти-
туттарын одан әрі әлсіретеді, 
азаматтардың оларға сенімін азай-
тады. Халықта әлеуметтік енжарлық 
қалыптасады, қоғамда агрессивтік 
қылықтар пайда болады.

Осыған орай, сыбайлас 

Жемқорлыққа жол жоқ !
Таяуда Сарқан ауданының қорғаныс істері жөніндегі 

бөлімнде Талдықорған гарнизонының әскери полиция бөлімінің 
қызметкерлері әділет майоры А.Калиев пен әділет капитаны 
Н.Зейтиновтың қатысумен қорғаныс істері бөлімінде қылмыстар, 
құқық бұзушылықтар, әкімшілік құқық бұзушылықтар деректерін 
болдырмауға және алдын алу тақырыбында дәріс өткізілді. 

Сарқан ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы под-
полковник Талғат Амантайұлы Альсеитов бүгінгі дәріс қоғамда сы-
байлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына «мүлдем төзбеушілік» 
қағидасын қалыптастыру мақсатнда ұйымдастырылып отырғанын 
атап өтті.

Әскери полиция бөлімінің қызметкерлері әділет майоры 
А.Калиев пен әділет капитаны Н.Зейтинов жеке құрамға Қылмыстық 
және Әкімшілік кодекстері, «Сыбайлас жмқорлыққа қарсы іс-
қыймыл туралы» Заңы мен ондағы заң тармақтары жайында 
кеңірек әңгімелеп берді. Отырыс барысында 2020 жылдың басынан 
бері жергілікті әскери басқару органдарында жасалған сыбайлас 
жемқорлық қылмыстары жеткізілді.

Отырыстың қорытындысы бойынша нақты шешімдер 
қабылданды. Оның ішінде әскери қызметшілер мен азаматтық 
персонал арасында тұрақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез 
құлықты қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық көріністерін дер 
кезінде анықтау және оның жолын кесу жайттары қаралды.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
Сарқан ауданының ҚІЖБ бастығы, подполковник.

Бұған дейін мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасын және 
қызмет алушылардың қанағаттану деңгейін арттыру мақсатында Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаментінің бастамасымен Алматы облысы әкімі аппаратының 
басшысы Сәрсембаевтың Т.К. төрағалығымен жиналыс өткізілген болатын.

Жиналыс қорытындысы бойынша облыстың жергілікті атқарушы ор-
гандарына мемлекеттік қызметшілер арасында ҚР Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалымен бірлесіп 
мемлекеттік қызмет көрсету саласында оқыту семинарын өткізусияқты 
бірқатар нақты тапсырмалар берілген болатын. Аталған тапсырманы орын-
дау мақсатында ағымдағы жылдың  9-24 қараша аралығында Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 
Алматы облысы бойынша филиалында облыстың жергілікті атқарушы 
органдарының мемлекеттік қызметшілері, атап айтқанда мемлекеттік қызмет 
көрсету үдерісіне тартылған бейіні бойынша мамандар үшін қосымша онлайн 
оқыту курстары (мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және олардың 
біліктілігін арттыру курстарынан басқа) өткізілді. 

Оқытудың негізгі мақсаты мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде тиімді коммуникация дағдыларының деңгейін арттыру 
мен тәжірбие алмасу болып табылады.

Оқыту «Жер қатынастары, білім беру, сәулет және қала құрылысы, 
әлеуметтік қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық салаларын-
да мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде заңнаманы сақтау», «Қызметті 
тұтынушыға және оны хабарландыруға бағдарлану», «Коммуникациялық 
менеджмент», «Жанжалдарды шешу және стресске орнықтылық» 
тақырыптарында жүргізілді.

Өткізілген онлайн курстардың қорытындысы бойынша, өткен                             109 
мемлекеттік қызметшілерге  арнайы сертификат табысталды.

Ж.КАЛЬПЕБАЕВА,,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің  Алматы облысы 

бойынша департаментінің бас маманы.

«Сарқан аудандық 
жолаушылар көлігі және ав-
томобиль жолдары бөлімі» 

ММ көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтері

1. Ауданаралық (қалааралық 
облысішілік), ауданішілік, қалалық (ауылдық) 
және қала маңындағы қатынастарда 
әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша ав-
томобильмен жолаушылар тасымалын жүзеге 
асырумен байланысты тасымалдаушылардың 
залалдарын субсидиялау

2. Жолаушылар мен багажды автомо-
бильмен қалалық (ауылдық), қала маңындағы 
және ауданішілік тұрақты тасымалдау марш-
руттарын және қозғалыс кестелерiн бекiту 

3. Облыстық және аудандық маңызы 
бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомо-
биль жолдарына бөлінген белдеуде, жарна-
маны тұрақты орналастыру объектілерінде 
сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға 
рұқсат беру

«Сарқан аудандық жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі, Сарқан қаласы, 
Тынышбаев көшесі, №8. Тел.: 

8(72839)22006.

Шыршаны 
қорғайық!

Жоңғар-Алатауы МҰТП әр жыл 
сайын желтоқсан айының 1-iнен ба-
стап Жаңа жыл мейрамы басталғанша 
табиғат қорғау органдарының 
қызметкерлерi орманшылармен 
бiрлесiп шыршаны күзетуге кiрiседi. 
Өйткенi жылдың осы мезгiлiнде бағасы 
шарықтайтын ормандағы шыршаға 
көздерiн сүзушiлер көбейедi. Сондықтан 
шырша өсетiн елiмiздiң оңтүстiгiндегi, 
шығысындағы таулы аймақтарда, 
солтүстiк облыстардағы жол бойына ар-
найы бақылау бекеттерi қойылады. Шыр-
ша кескендерге қатысты қылмыстық iс 
қозғалатынын қатаң түрде хабарлаймыз. 
Әрбiр кесiлген шыршаның құны 15 АЕК 
41670 тг шамасында тұрады.  

Шырша қылқан жапырақты 
ағаш түрiне жатады. Ал қылқан 
жапырақтылардың емдiк қасиетi мол. 
Ағаштардың  қылқанында эфир майы 
бар, ол адамның тыныс жолдарын 
жақсартады. Сонымен қатар, ағаш 
иiсiнiң түрлi микроб пен вирусты жоятын 
қасиетi бар. Сол себептi, көбiне тубсана-
торийлер осы ағаштар өсетiн аймақтарға 
салынады. 

Жас қылқан жапырақты ағаштарды 
сақтай отырып, бәріміз бірге өлкемізді 
одан сайын көркейте түсеміз. 

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ 

орман қорғау және сақтау инженері.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖОЮ – ОРТАҚ МІНДЕТІМІЗ
жемқорлыққа қарсы күреске 
арналған Заңмен қатар, мемлекеттік 
бағдарламалар, халықаралық 
стандарттарға сәйкес жемқорлыққа 
қарсы күрес саласында нормативтік 
құқықтық базалар қалыптастырылды.

Сыйбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саясатының 
базалық бағыттары Елбасының 
«Қазақстан-2050» Стратегиясында, 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарында 
белгіленген сыбайлас жемқорлықты 
іріктеу міндеттерін іске асыру арқылы 
нақты белгіленген. Бұл ретте сы-
байлас жемқорлықтың көрністерін 
азайтудың мақсатты нұсқамаларына 
қол жеткізу алгоритімі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жоспарлаудың 
көп деңгейлі жүйесінде бүгінгі  күні 
басты бағдарламалық құжат болып 
табылатын Қазақстанның 2015-
2025 жылдарға арналған Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясында 
көрсетілген.

Қазақстанда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойын-
ша шараларды жүйелі және бірізді 
іске асыру ұлттық тәжірибе ауқымы 
мен  озық халықаралық сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тәжірибелерді 
жетілдіру тұрақты түрде жүргізіп 
келеді.

 Елдің экономикалық дамуы мен 
әлеуметтік жағдайдың жақсаруы, 
демографиялық өсімнің тұрақты 
өсіп, қоғамда араздық туындамау 
үшін жемқорлықты жою – бәрімізге 
ортақ міндет.

Р.ЖАНАТБЕК,
Сарқан аудандық 

қазынашылық басқармасының 
бас маман – бас қазынашысы.

          

Қайталанбас табиғи көрініс-
 Сарқан шатқалы

  
«Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Сарқан филиалының 

Аманбөктер орманшылығы бөлімшесіне қарасты экологиялық тұрақтылық 
аумақтықта, Аманбөктер ауылының оң жақ бүйірінде Сарқан шатқалы 
орналасқан. Сарқан шатқалының әсем жері теңіз деңгейінен 3,5 мың метр 
биіктікте, 24 км 700 м қашықтықта орналасқан «Ақкөл» көлінен басталады. 
Сарқан шатқалына Көксай, Ақшұнақ, Қарасырық шатқалдары жалғасады. 
Ақшұнақ өзенімен Қарасырық өзені қосылып Сарқан өзенін құрайды. 
 Осы шатқалда Қызыл Кітапқа енгізілген бірнеше жабайы жануарлар 
мекендейді. Олар Алатау шыңын баураған қар барысы, Түркістан сілеусіні, 
Тянь-Шань қоңыр аюы, тас сусарысы. Өсімдіктері тағы бар Лала бұйрагүлі, 
қызғылт семізот, Виттрок рауғашы, қысқааталықты қызғалдақ, Алатау 
бәйшешегі өсімдіктері өседі. Осы өсімдіктер жойылып кетуіне қаупі бар 
болғандықтан ерекше қорғауды қажет етеді. Қазіргі таңда ерекше қорғалатын 
аумақта өсетін өсімдіктер мен жануарлар болғандықтан күшейтілген күзет 
жұмыстары жүргізілуде. Осындай қайталанбас әсем көріністі сақтап, аялап 
болашақ ұрпаққа қалдыру адам баласының міндеті.

   А. ЖАУЫНГАРОВ,
  «Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ  Сарқан филиалы Аманбөктер  

орманшылығының мем.инспекторы.
                                                                                       

«Бұған дейін жасалғандардың 
бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 
болады» Генри Форд Қазіргі кезеңде 
оқушының өз бетімен білімге ие болу 
барысында оның белсенді ісәрекетін 
ұйымдастыру оқу үдерісіне қойылатын 
негізгі талаптардың бірі болып табы-
лады. Бұл тәсілдеме пәндік білімді, 
әлеуметтік және коммуникативтік 
дағдыларды ғана емес,сонымен 
бірге өзінің жеке мүдделері мен 
болашағын сезінуге, сындарлы 
шешімдер қабылдауына мүмкіндік 
беретін тұлғалық қасиеттерді де 
меңгеруге ықпал етеді. Мұғаліммен 
бірлесіп шығармашылықпен айна-
лысу және серіктес, кеңесші ретінде 
мұғалімнің қолдауы кезінде оқушының 
белсенді танымдық қабілеті тұрақты 
сипатқа ие болады. Көркем еңбек 
пәні арқылы әлемді эстетикалық 
және рухани түрде меңгеруге және 
тұлғаның өз ойын білдірудің бір тәсілі 
болып табылады.«Көркем еңбек» 
пәні оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін, кеңістік-образдық 
ойлауын, руханиадамгершілік 
құндылықтарын, қоршаған ортаны 
эстетикалық, эмоционалдық түрде 
қабылдауларын қалыптастыруға 
бағытталған. Түрлі өнер салала-
ры бойынша көркем білімдер мен 
дағдыларды қалыптастыру, әлемнің 
біртұтас бейнесін қалыптастыруға, 
оқушылардың көркемдік қабілеттерін, 
кеңістікті және көру арқылы 
қабылдауларын, елесті, есте сақтау, 
зейін мен қиялды дамытуға негіз бо-

КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
лып табылады. Көркем және басқа 
түрлі материалдар, құралдары мен 
тәсілдерін қолдану оқушылардың сен-
сорикасын, қолдың моторикасын және 
көзбен нақты мөлшерлеуін дамытады. 
Көркем еңбек пәніне оқушылардың 
уәжін арттыру үшін не істеу қажет? 
Жаңартылған бағдарлама негізінде 
оқушылардың жалпы білімге деген 
ынтасын арттыру тек негізгі пәндер 
арқылы ғана емес, сонымен бірге 
музыка және бейнелеу өнері сияқты 
пәндер негізінде де жүзеге асыры-
луы керек екенін көріп отырмыз. Мек-
теп оқушыларының көркем еңбек 
арқылы танымдық іс-әрекеттерін 
арттырудың маңызы жоғары болып 
табылады. Олардың кеңістіктегі зат-
тарды көре алуы мен ойлауын дамыту 
бүкіл дүниетанымын қалыптастыруға 
ықпал жасай алуы керек. Оқушыларға 
білім мен тәрбие беруде бейнелеу 
өнерінің оқуға қызығушылықтарын 
арттырудағы рөлі ерекше екенін 
байқауға болады. Олардың оқуға де-
ген қызығушылықтары артып қана 
қоймай, алған білімдерін іс-әрекетте, 
рухани өмірде, қоғамдық қаты на-
старда қолдана алады деп ойлай-
мын. Сол себепті де осы көркем еңбек 
сабағында іске асқан іс-әрекеттердің 
бәрі дерлік тұлғаның барлық 
қажетті сапаларын қалыптастыруға 
көмектеседі. Оқушылардың 
нәтижелерін жақсарту үшін жаңа идея-

лармен тәжірибелер жүргізу, оларды 
дамыту, түрлі әдістерді қолдану үшін 
мұғалім тарапынан икемділік қажет. 
Өздерінің өткен бөлімдер бойынша 
жасаған жұмыстарын жылдың басы-
нан тоқсанның соңына дейін шолу жа-
сау мүмкіндігі бар оқушылар игерген 
процестерді, әдістер мен материал-
дарды өз жұмыстарын жетілдіру үшін 
пайдалана алады. «Көркем еңбек» пәні 
бойынша білім беру бағдарламасының 
идеяларын басшылыққа ала оты-
рып, оқушылар өнердің кең ауқымын 
бағалауда өз дағдыларын жетілдіріп, 
адамдардың құндылықтарын, қарым-
қатынастары мен арман-қиялдарын 
бейнелеу өнері арқылы бейнелеуге бо-
латыны туралы түсініктерін кеңейтеді. 
Олар өздерінің көркемдік дағдыларын 
дамытып, шығармашылық шешімдерге 
жетелейтін өнер туындыларын 
жасауға қажетті мүмкіндіктерін арт-
тырып, өздерінің көркем туындыла-
рын дүниеге әкелуді жоспарлай білу 
қабілетін жетілдіретін болады. «Көркем 
еңбек» пәні үшін кез келген ықпал 
ету оқушылардың уәжін қолдауға, 
олардың білімі мен дағдыларының 
дамуына, өзін-өзі бағалау қабілетіне, 
оқу үдерісі мен нәтижесін дамыту 
үдерісіне сындарлы әрі сергек түрде 
ықпал ету маңызды болмақ (Key & 
Stilman, 2009). Осындай жас ұрпаққа 
жан-жақты білім беруді жүзеге асыру-

да жаңартылған бағдарлама негізінде 
пәндік білімімізді арттыру өте қажетті 
және көп жаңалық әкеледі деп ойлай-
мын. Бұл курстан оқушыларға білім бе-
руде қарапайымдылық пен пәнаралық 
байланыстың тығыз болуы керектігі, 
берілген білім оқушының білімге деген 
уәжін арттыру мақсатында белсенді 
оқу болу керектігі туралы білімді 
толықтырады.Соның ішінде көркем 
еңбектің жас ұрпақтың қалыптасуына, 
тәрбиесі мен білімін жетілдіруде әсері 
мол. Көркем еңбек пәнінде Кембридж 
бағдарламасы бойынша барлық жеті 
модульді қолдану ерекшелігі бар. Оның 
ішінде белсенді оқыту мен формативті 
бағалау оқушылардың сабаққа де-
ген уәжін арттырудың негізі екенін 
байқауға болады. Сабақ барысында 
қарапайымнан күрделіге қарай ауысу 
мен тақырыптардың жеңілден баста-
лып, кең көлемде берілетіні туралы көп 
айтылды. Қорыта айтқанда, аталмыш 
бағдарламаның мәні баланың функци-
оналды сауаттылығын қалыптастыру. 
Оқушы өзінің мектеп қабырғасында 
алған білімін өмірінде қажетке асырып, 
пайдаға асыра білуі керек. Сол үшін де 
бұл бағдарламаның негізі — «Өмірмен 
байланыс» ұғымына құрылған. 

Д.АБДУЛЛАЕВ,
Н.Островский атындағы мектеп-

лицейінің көркем еңбек
 пәнінің мұғалімі.
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мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
орта білім беру ұйымдарының басшысы 
лауазымы орнына конкурс жариялайды.

Бос орын:  1. «Сарқан аудандық 
білім бөлімінің М.Маметова атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры. 2. «Сарқан 
аудандық білім бөлімінің Тасарық 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры. 3. «Сарқан 
аудандық білім бөлімінің №54 орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ди-
ректоры

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: 1. Алма-
ты облысы, Сарқан ауданы, Көктерек 
ауылы, Дауренбекұлы Арын көшесі, 22 
үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Сарқан аудандық 
білім бөлімінің М.Маметова атындағы 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. 2. Алматы облысы, Сарқан 
ауданы, Абай ауылы, Абай көшесі, 38 
үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Сарқан аудандық білім 
бөлімінің Тасарық орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. 3. Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Лепсі ауылы, Ахмето-
ва көшесі, 13 үй, оқушыларға оқыту мен 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Сарқан 
аудандық білім бөлімінің №54 орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

 Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын 
жинақты мектептерді қоспағанда білім 
беру ұйымдары үшін:

1) тиісті бейін бойынша жоғары 
(жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даяр-
лауды растайтын құжат;

2) педагогикалық жұмыс өтілі бес 
жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта 
білім беру ұйымы басшысының орынбаса-
ры лауазымындағы өтілі бір жылдан кем 
емес;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 

ХАБАРЛАНДЫРУ
біліктілік санатының немесе педагог 
- сарапшының, педагог-зерттеушінің, 
педагог- шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындары оқытушыларының 
қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер 
(орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті 
арттыру жүйесін қоспағанда).

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары 

(жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даяр-
лауды растайтын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш 
жылдан кем емес, оның ішінде білім 
беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда 
педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе 
жоғары біліктілік санатының, педа-
гог – сарапшының немесе педагог – 
зерттеушінің немесе педагог - шебердің 
біліктілік санатының болуы (мемлекеттік 
қызметшілерді, педагогикалық өтілі 
кемінде бес жыл жоғары оқу орында-
ры оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) 
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін 
қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы 
басшысының лауазымдық міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік 
құқықтық актілерге сәйкес басқарады.

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандартын педагогикалық және 
әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып 
іске асыруды ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-

тәрбие жұмысы жоспарын, жұмыс оқу 
жоспарын, пән-мұғалімдерінің қысқа 
мерзімді жоспарларын бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар 
мен жұмыс жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды 
жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
ету заңына сәйкес жалпыға міндетті 
оқытумен қамтамасыз етеді.

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-
әдістемелік және материалдық-
техникалық базасын қалыптастырады 
және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 

қамтамасыз етуді ұйымдастырады және 
жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз 
етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары 
қызметіне ықпал етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензи-
ясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың ара-
сынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды 
құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, 
тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, 
олардың туысқандық байланысын қолдау 
үшін оларға жағдай жасау бойынша шара-
лар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) және 
білім беру ұйымы қызметкерлерінің өмір 
қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға 
қажетті жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім 
беру ұйымының мүлкі мен құралдарына 
иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың 
қаржылық және материалдық қаражаттың 
түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес 
есеп жүргізіп, оқу-материалдық базаның 
сақталуын және толықтырылуын 
қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі 
ережесін, санитариялық-гигиеналық 
режимді, еңбекті қорғау және техника 
қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша 
қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа 
тартуды жүзеге асырады, басқару 
құрылымын, қызметкерлердің штаттық 
кестесін, лауазымдық нұсқаулығын 
бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін артты-
ру үшін жағдай жасайды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру 
(растау) рәсімін ұйымдастырады.

Қызмет барысында айрықша көзге 
түскен оқытушылар мен білім беру 
ұйымдарының қызметкерлерін өзінің 
құзыретіне қарай марапаттауға және 
көтермелеуге ұсынады және өз құзыретінің 

шегінде жаза қолданады.
Педагогикалық этика бойынша 

кеңестің ұсынымдарын ескере отырып, өз 
құзыреті шегінде жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің 
басқа да барлық қызметкерлеріне жаза 
қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асыра-
ды, ата-аналармен (немесе оларды ал-
мастырушы адамдармен), қорғаншылық 
кеңесімен жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда 
білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті 
есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды 
қамтамасыз етеді.

А қ п а р ат т ы қ - к о м м у н и к а ц и я л ы қ 
құзіреттілікті меңгерген.

Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, 
оның ішінде менеджмент саласында. 
Білім беру ұйымдарында "Құндылықтарға 
негізделген білім беру" тұжырымдамасын 
білім беру процесінде барлық нысандар, 
оның ішінде балалар отбасыларының 
қатысуымен енгізеді.

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, 
педагогтер және тағы басқа қызметкерлер 
арасында академиялық адалдық 
қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениеттің алдын алады.

Білім беру қызметін ұсыну сапасына 
жауап береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
мемлекеттік білім беру ұйымы басшысы 
қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жыл-
дарына қарай 145 723 теңгеден 171 992 
теңгеге дейін.

Құжаттар төмендегі мекен жайда ха-
барлама жарияланған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар 
қабылданып болғаннан кейін аталған ме-
кен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы 
және фото;

6) қолданыстағы жазалаулары мен 
көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 

жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) қолданыстағы біліктілік санаты 

және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы" Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 бо-
лып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтің бо-
луы не болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат 
(болған жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бой-
ынша 72 сағаттан кем емес біліктілікті 
арттыру курстарынан өткенін растайтын 
құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда 
көрсетілген құжаттарды жұмыс орнынан 
кадр қызметі немесе білім беру ұйымының 
жауапты қызметкері мөрмен растауы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтама-
сы толық ұсынылмаса, кандидаттың 
конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын 
қабылдаудан бас тартылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат 
білім беруді басқару органының қарауына 
кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, 
ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық 
тәжірибесін жинақтау, наградала-
ры туралы материалдарды, тиімділік 
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 
ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен 
жайы:  Алматы облысы, Сарқан қаласы, 
М.Тынышбаев көшесі, 8 а; «Сарқан 
аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі. Байланыс телефондар: 8 
(72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; элек-
тронды адрес: sarkan_metod_kab@mail.
ru. 

 «Сарқан аудандық білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік 
мектепке дейінгі білім беру ұйымының 
басшысының лауазымы орнына конкурс 
жариялайды.

Бос орын:  «Сарқан ауданының 
Екіаша ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесінің Екіаша 
ауылындағы «Балдәурен бөбекжай 
бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі.

Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: Алматы 
облысы, Сарқан ауданы, Екіаша ауылы, 
Аманжолов көшесі, 74; мектепке дейінгі 
оқыту және тәрбиелеуді жүзеге асыра-
тын «Сарқан ауданының Екіаша ауылдық 
округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің Екіаша ауылындағы 
«Балдәурен бөбекжай бақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны. 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
біліктілік талаптары:

1) жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық білім;

2)  педагогикалық жұмыс өтілі бес 
жыл, оның ішінде соңғы екі жыл мектепке 
дейінгі ұйымда;

3) педагогтің бірінші немесе жоғары 
біліктілік санатының немесе педагог-
сарапшының, педагог-зерттеушінің, 
педагог-шебердің біліктілік санатының 
болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан 
кем емес жоғары оқу орындарының 
оқытушыларын, әдістемелік кабинеттердің 

(орталықтардың), біліктілікті арттыру 
жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру ұйымы 
басшысының лауазымдық міндеттері:

Нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкес мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбие ұйымның қызметін басқарады.

Педагогикалық кеңес жұмысын 
басқарады.

Оқу жұмыс жоспарларын, 
қосымша мектепке дейінгі білім беру 
бағдарламаларын әзірлеуді және бекітуді 
ұйымдастырады, ішкі тәртіп ережелерін 
бақылайды.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты-
на сәйкес білім беру бағдарламаларының 
іске асырылуын қамтамасыз етеді, оқу-
тәрбие процесі барысында білім беру 
ұйымдарының тәрбиеленушілері мен 
қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірінің 
қауіпсіздігіне қажетті жағдайлар жасайды.

Ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар баланы тәрбиелеу және дамыту 
мәселелерінде балалар мен ата-аналарға 
психологиялық-педагогикалық қолдау 
көрсетуді қамтамасыз етеді.

Ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуды 
ұйымдастыру, оның ішінде кедергісіз орта 
құру үшін арнайы жағдайлар жасайды.

Білім беру ұйымын басқару 
құрылымын анықтайды, қаржылық, 
шаруашылық, ғылыми, әдістемелік және 
басқа да мәселелерді шешеді.

Тәрбиеленушілердің контингентін 
қалыптастырады, оларды әлеуметтік 

қорғауды қамтамасыз етеді.
Қоғамдық педагогикалық ұйымдар 

мен әдістемелік бірлестіктердің қызметіне 
ықпал етеді.Тәрбиеленушілердің 
денсаулығын сақтау мен нығайту, 
тамақтандыру және балаларға дәрігерлік 
қызмет көрсету үшін ұйымды қажетті 
жағдайлармен қамтамасыз етеді.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымының мүлкі мен қаражатына 
заңнамада белгіленген тәртіппен иелік 
етеді, жыл сайын құрылтайшылардан 
түскен қаражат пен оның жұмсалуы тура-
лы есеп береді.

Оқу-материалдық базаны сақтау мен 
нығайтуды, есеп жүргізуді, санитарлық-
гигиеналық тәртіптің, еңбекті қорғау 
және қауіпсіздік техникасы ережелерінің 
сақталуын қамтамасыз етеді.

Жұртшылықпен, ұйымдармен, ата-
аналармен (оларды алмастырушылар-
мен) өзара байланысты жүзеге асырады.

Педагог кадрларды және көмекші 
қызметшілерді іріктеу мен орналасты-
руды жүзеге асырады, қызметкерлердің 
лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді.

Кадрлардың кәсіби шеберліктерін 
арттыруға жағдай жасайды.

Белгіленген тәртіппен 
қызметкерлердің біліктілік санатын беру 
(растау) жүргізеді.

Білім беру ұйымы туралы қажетті 
есепті дайындауды және ұсынуды жүзеге 
асырады.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
«Балдәурен бөбекжай бақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық 

кәсіпорнының меңгерушісі, қызметтік 
айлықақысы еңбек сіңірген жылдарына 
қарай 77158 теңгеден 84060 теңгеге дейін.

Құжаттар төмендегі мекен жайда ха-
барлама жарияланған күннен бастап жеті 
жұмыс күні ішінде қабылданады. Құжаттар 
қабылданып болғаннан кейін аталған ме-
кен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы 
және фото;

 6) қолданыстағы жазалаулары мен 
көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты 
және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);

 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы" Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 бо-
лып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 

анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында 

қылмыс жасағаны туралы мәліметтің бо-
луы не болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат 
(болған жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойын-
ша 72 сағаттан кем емес біліктілікті артты-
ру курстарынан өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда 
көрсетілген құжаттарды жұмыс орны-
нан кадр қызметі немесе білім беру 
ұйымының жауапты қызметкері мөрмен 
растауы тиіс.Осы көзделген құжаттар топ-
тамасы толық ұсынылмаса, кандидаттың 
конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын 
қабылдаудан бас тартылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат 
білім беруді басқару органының қарауына 
кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, 
ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық 
тәжірибесін жинақтау, наградала-
ры туралы материалдарды, тиімділік 
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 
ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен 
жайы:  Алматы облысы, Сарқан қаласы, 
М.Тынышбаев көшесі, 8 а; «Сарқан 
аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі. Байланыс телефондар: 8 
(72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; элек-
тронды адрес: sarkan_metod_kab@mail.
ru. 

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі бос мемлекеттік қосымша білім беру 
ұйымының басшысы лауазымы орнына конкурс жа-
риялайды.Бос орын:  Сарқан ауданы әкімдігінің «Ба-
лалар шығармашылық үйі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының директоры

Мемлекеттік қосымша білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы:  Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев 
көшесі, 8 үй; оқушыларға қосымша білім беруді 
жүзеге асыратын Сарқан ауданы әкімдігінің «Бала-
лар шығармашылық үйі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны

 Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік 
талаптары:

 1) тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даярлаудан өткені 
туралы құжат; 

2) білім беру ұйымдарындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі 
жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, білім беру 
ұйымдары басшысының орынбасары лауазымындағы 
жұмыс өтілі кемінде бір жыл; 

3) педагогтың бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының, педагог – сарапшының немесе педагог-
зерттеушінің немесе педагог- шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары 
оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, 
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру институттарының мамандарын 
қоспағанда).

Мемлекеттік қосымша білім беру ұйымы 
басшысының лауазымдық міндеттері:

Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге 
қосымша білім беру ұйымдарын ұйымның жарғысына 
және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес 

басқарады. 
Мәдени-демалыс қызметі, дене шынықтыру және 

спортты дамыту саласындағы әлеуметтік, қосымша 
білім беретін коммуникативті қызметтерді көрсету 
бойынша құрылымдық бөлімшелердің жұмысын және 
өзара әрекетін ұйымдастырады.

Басқарудың заманауи әдістері негізінде жұмысты 
болжайды және жоспарлайды. 

Шағын аудандарды дамытудың әлеуметтік-
педагогикалық бағдарламаларын әзірлеуді және 
бекітуді ұйымдастырады. 

Білім беру сапасын бақылауды жүзеге асы-
рады, білім беру процесі кезінде ұйымның білім 
алушыларының мен қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі 
мен денсаулығына қажетті жағдай жасайды. 

Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады.
Білім беру және тәрбиелеу мәселелері бой-

ынша алыс және жақын шетелдер балаларына 
арналған қосымша білім беру ұйымымен өзара тиімді 
ынтымақтастықты кеңейту бойынша шараларды 
жүзеге асырады, заманауи ақпараттық технология-
ларды белсенді пайдаланады және дамытады.

Басқару құрылымын анықтайды, білім алу-
шылар мен тәрбиеленушілерге қосымша білім 
беру ұйымының қаржы-шаруашылық қызметін 
басқаруды жүзеге асырады. Білім алушылардың, 
тәрбиеленушілердің контингентін қалыптастырады. 

Педагогтардың жұмысын үйлестіреді, 
қамқоршылық кеңес пен қоғамдық ұйымдардың, оның 
ішінде балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді.

Оқу-материалдық базаны сақтауды және 
толықтыруды, санитарлық-гигиеналық режим, еңбекті 
сақтау және техника қауіпсіздігі қағидаларын сақтауды 
қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық кадрлар мен қосалқы персонал-
дарды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, 
олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жа-
сайды.

Жұртшылықпен байланысты жүзеге асыра-
ды, білім алушылардың, тәрбиеленушілердің ата-
аналарымен (оларды алмастыратын тұлғалармен) 
жұмысты үйлестіреді. 

Есептілікті дайындауды және қажетті ұсынуды 
қамтамасыз етеді. 

Барлық органдарда ұйымның мүддесін қорғайды 
және Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де қызметтерді жүзеге асы-
рады. 

Лауазымдық жалақының мөлшері: Сарқан ау-
даны әкімдігінің «Балалар шығармашылық үйі» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының 
директоры, қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген жыл-
дарына қарай 128 237 теңгеден 151 353 теңгеге дейін.

Құжаттар төмендегі мекен жайда хабарлама 
жарияланған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде 
қабылданады. Құжаттар қабылданып болғаннан кейін 
аталған мекен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың 
тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың 

көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі құжат);
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
6) қолданыстағы жазалаулары мен 

көтермелеулерін көрсете отырып, алдыңғы жұмыс ор-
нынан өндірістік мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми 
дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған 
жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 

23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс 

жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы тура-
лы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстары-
нан өткені туралы құжат (болған жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойынша 72 
сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда көрсетілген 
құжаттарды жұмыс орнынан кадр қызметі немесе 
білім беру ұйымының жауапты қызметкері мөрмен 
растауы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық 
ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу үшін 
берген құжаттарын қабылдаудан бас тартылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді 
басқару органының қарауына кәсіби жетістіктері, 
біліктілігін арттыру, ғылыми зерттеулер, өзінің 
педагогикалық тәжірибесін жинақтау, наградалары 
туралы материалдарды, тиімділік көрсеткіштеріне қол 
жеткізу туралы ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен жайы:  Алма-
ты облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев көшесі, 
8 а; «Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі. Байланыс телефондар: 8 (72839) 2-27-39, 
2-12-51, 2-24-66; электронды адрес: sarkan_metod_
kab@mail.ru. 

Бөлім басшысы  П.ИМАНГАЗИЕВА

Қоғам, мемлекет  халқының  әлеует, әлеуметтік-
экономикалық  жағынан ілгерілеп дамуы мемлекет 
басындағы бірнеше жүйелерге байланысты   жүзеге 
асады. Сондай мемлекеттің дамуында жетекші рөл 
атқаратын жүйелердің бірі – білім беру жүйесі. Осы 
орайда, замананың заңғар  жазушысы атанған, 
ұлтымыздың аяулы перзенттерінің бірі, акаде-
мик  М.Әуезовтің «Ел мен елді, халық  пен халықты 
теңестіретін – білім» - деген сөзі ойға  оралады. 

Мемлекеттік білім беру стандарттары аясын-
да  білім беру  бағдарламаларын  жүзеге  асыратын  
білім  беру  жүйесі  заман ағымына сай  елімізде 
2015-2016 оқу жылынан бастап,  көрші жатқан  Ресей  
Федерациясында 2006-2007 оқу жылынан бастап 
жаңа мазмұнға көше  бастады. Яғни,  жаңартылған 
жаңа білім  мазмұны деп аталып келе жатқан жаңа 
тұрпаттағы  білім  беру  жүйесіндегі әдіс-тәсілдермен 
жұмыс  жүргізіп жатқанымызға да төрт жылдан 

Жаңаша  білім  беру: 
жаңа талап, жаңа   мүмкіндік,   жаңа  жауапкершілік

астам уақыт  өтіпті. Әлемнің  озық  педагогикалық  
үрдістері  негізінде  дүниеге  келген   жаңа техно-
логияларды  сұрыптап, көз алдымыздағы баланың 
білімді қабылдау табиғатына  сай сіңіру – бүгінгі білім 
беру жүйесіндегі басты міндеттердің бірі  боп  қалып 
отыр.      Жаңартылған  білім беру бағдарламасының, 
қазіргі заман педагогикасының   міндеттерінің бірі – 
мұғалім  шеберлігін  жетілдіру,  жетілдіріп отыруға  
дағдыландыру   және  критериалды  бағалауды  
меңгерту  боп  табылады.Жаңаша білім берудің қазіргі 
заман педагогтеріне қоятын талаптарының  бірі – 
цифрлық сауаттылық екендігін айтпай кетуге болмай-
ды. Өйткені,  мұғалімнің цифрлық  сауаттылығынсыз  

жаңаша  білім беруді  жүзеге асыру  мүмкін  еместігі  
түсінікті. Елімізде  цифрлық  сауаттылыққа  қадам  
ретінде   жасалып  жатқан «цифрлық  төңкеріс» әлі  
де  жалғасын  табуда деп білемін. Әрине, жаңаша 
білім берудің талаптары жоғарыда келтіріліп 
отырған  талаптармен  ғана  шектелмейді.Қазақстан 
білім беру беру мекемелерінің басты талабы мен 
мақсаты – зияткер,  құзіретті, білім мұхитында еркін  
жүзетін, бәсекеге қабілетті, қандай қиын кезеңдерде 
де тығырықтан шығып кете алатын, Отаншылдық 
рухы үстем ұрпақтар тәрбиелеу. Осы мақсат-
талаптармен қоса, 2019-2020 оқу жылында  әлемді  
дүр сілкіндіріп,  адамзатты үрейге  салып отырған  
індеттің пайда болу салдарынан білім беру жүйесінде 

қашықтықтан оқытуға  көшуіміздің өзі педагогтерді  
сақтықпен ойланып  жұмыс жасауды,  цифрлық 
сауаттылықпен қашықтықтан оқыту технологиясын 
жетік  меңгеруді талап етіп  отыр. Қазіргі  ахуалдың 
өзі білім беру жүйесінің қандай  жағдайларға да дай-
ын, мұқият болу керектігін айқындап берді. Ресейлік 
әріптесіміз, әлеуметтік желілердегі мұғалімдерге 
арналған оқу орталығы «Инфоурок» мен «Инфо-
форум» жобаларының ұйымдастырушысы  Игорь 
Жаборовский  жас  маман  болғанына қарамастан, 
індеттің салдарынан  қашықтықтан  оқыту барысында 
туындаған күрмеуі көп мәселелерді  сараптай  келе,  
келешекте педагогтерді  тосын пайда бола кететін 
жағдаяттарға дайын болу керектігін атап  көрсеткен. 
Бұл – қазіргі  білім беру жүйесінде  ұстаздарға  за-
ман–дәуірдің  белгілеп беріп   отырған  міндеттердің  
бірі.

С.АСАНОВА,
М.Тынышбаев атындағы мектептің мұғалімі.
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SARQAN

ARQAN DIDAR
 Сен туған күн, мерекеңмен!

Тілдік қорды дамытудың 
 теориялық негізі

   Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту 
мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Осыған байланы-
сты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологиялар-
ды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген 
жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 
қанағаттандыратын тың бағдарлама.Оқушының ой - өрісінің, сана – сезімінің жан – жақты да-
муы бастауыш сыныптан басталады. Бастауыш сыныпта оқушылардың тіл орамдылығын артты-
рып, өмірге көзқарасын қалыптастырса, ой- өрісін кеңейтіп, сөздік қорын байытады. Балаларды 
жақсыға үйретіп, жаманнан жиренуге тәрбиелейді. Жас ұрпақ - өркениетті тәрбие шуағына шо-
мылса білім нәрімен сусындаса ғана мемлекетіміздің көсегесі көгереді, егемендігі баянды  ел бо-
лады. Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ екені ақиқат. Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін 
оқу бағдармалары баланың жеке қабілеттерін оқу ісіндегі оң талпынысы мен алғырлығын; негізгі 
мектептің білім беру бағдарламаларын кеңінен меңгерту үшін оқудың, жазудың, есептеудің, тілдік 
қатынастың, шығармашылық тұрғыдан өзін - өзі көрсетудің, мінез – құлық мәдениетінің берік 
дағдыларын дамытуға бағытталған.

Оқушылардың тілін дамыту мақсатынды жасалатын жұмыс түрлері көп-ақ. Оқушыларға эссе 
жаздыру, өлең құрастыру, белгілі бір тақырып аясында шығарма жазу. Оқушыларға өз ойынан 
ертегі құрастыру, әңгіме жаздырудың  да маңызы ерекше. Баланың тілін дамытатын құрал ретінде 
халқымыз ежелден халық ауыз әдебиеті үлгілерін пайдаланған. Қазақ халқы ауыз-әдебиеті 
үлгілеріне өте бай . Онда ананың нәрестеге, әженің немереге аманат етіп қалдырған мол мұрасы 
бар. Ауыз әдебиеті үлгілерін оқи отырып, бала тілі дамитыны бұрыннан белгілі. Баланың жеке 
басының дамуына оның сөйлеу тілінің дамуы ерекше роль атқарады. 

Г.ДУЛАТОВА
Екіаша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Ұлттық кодымыз, ұлттық мәдениетіміз сақталғанда ғана қазағымыздың  келешегі 
кемел болады деп сеніммен айта аламыз. Бұл тұрғыда руханият ошағы – театр. Ел 
ішінде, ежелден өнерлі тұлғалардың мекені болған Сарқан өңірінде өнерпаздар теа-
трын құрып, оны келешекте халықтық театрға айналдырсам деген арман жетегінде 
үндемей жүріп үлкен іс тындырған жерлесіміз Саят Мерекеұлының еңбегі ерен. Кино 
және театр актері, Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері, Мұхтар Әуезов атындағы 
қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері Саят ағамыз туған жер 
алдындағы парызына адал.  Театр ұжымының өткен жылы сахналаған «Төрт кемпір, 
бір шал», «Күйеуіңізді сатыңызшы», «Батыл көжектер» қойылымдары көрермендер 
қызығушылығын туғызған болатын. Аудандық мәдениет үйінде тұсауы кесілген бұл 
спектакльдерді ауданның елді мекендерінің тұрғындары да тамашалап, өз бағаларын 
берді. 

Қатаң карантиндік шара-
лар сақталған пандемия кезеңі 
шығармашылық ұжымның 
қанатын кеңге сермеуіне 
мүмкіндік бермеді. Дерт қаупі 
толас тапқан жаздың соңғы ай-
ларынан бері Саят Мерекеұлы 
Алматы мен Сарқанның арасын 
жол қылып, жаңа қойылымдар 
әзірледі. Солардың бірі - бүгінгі 
күн тақырыбына арналған М. 
Қасеновтың «Пай-пай жас 
жұбайлар-ай» комедиясы да 
көпшіліктің көкейінен орын таба-
ры сөзсіз. 

Биыл қазақтың ұлы ақыны 
Абай Құнанбайұлының 170 
жылдығына арналған Алматы 
облысының «Халық театрлары» 
арасында «Абай әлемі» атты 
облыстық байқау-фестивальдары 
өтуде. Осыған орай жуырда 
ауданымыздың өнерпаздар теа-
тры Сүйінбай атындағы Алматы 
облыстық филармониясында 

Саят Мерекеұлының режиссерлігімен сахналанған Иран-Ғайыптың «Мен ішпеген у бар ма?» 
спектаклімен көрермендерді қауыштырды. 

«Мен ішпеген у бар ма?» қойылымына арналған баспасөз конференциясын Алматы 
облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Мәрлен Көлбаев 
ашып, осы ұжымның жетекшісі Саят Мерекеұлы аудандық театрдың, облыстық байқауға 
ұсынылып отырған спектакльдің мақсат-мұратын әңгімелеп берді. Әлдінің әлсізге жасайтын 
әлімжеттіктері ұлы Абайға у ішкізген болатын. Мыңмен жалғыз алысқан ұлы ақынның жүрегіне 
жара салған әділетсіздік күн тәртібінен түспей келе жатқан тақырып. Сахнадағы қоғам дертімен 
алысқан күрескердің қажырлылығы, дертке дауа таппаған шарасыздығы көпшілікті ойландыруы 
тиіс. 

Баспасөз конференциясында аудан әкімінің орынбасары Ғалымжан Маманбаев аудандық 
театрдың қалыптасу кезеңдерін, бүгінгі деңгейін өз сөзіне арқау етсе, «Сарқан» газетінің бас ре-
дакторы Жомарт Игіман театр ұжымының іргелі ізденістеріне тоқталды. 

Мерейтойлық қойылымда Саят Мерекеұлы аға сұлтан Құнанбайдың асқақ бейнесін 
кейіптесе, Нұрғаным образындағы Гүлжан Қисабекова, Абай образындағы Әділет шынайы ойын 
өрнектерімен ерекшеленді. Оразбай рөліндегі Бағдаттың, Күнтуды сомдаған Рақымжанның 
образға еніп көрермендерді сендіре білген шеберліктерін айтпай кетуге болмайды. 

Халқымыз үшін асқақ тұлға Абайдың өлең боп өрілген уайымы, қара сөз болып төгілген 
қасіреті көрерменді келешектен күдер үзгізбейді, қайта болашаққа сендіреді. Ақын жанының 
айқайын жеткізе білген шығарма авторының мақсаты орындалғанын жаңа қойылымды көргендер 
жоққа шығара алмайды.

Өз тілшіміз.   

Пример для 
подрастающего

 поколения
Первый день зимы жители Казах-

стана встречают торжественно. 1 дека-
бря в Казахстане праздник - День Пер-
вого Президента. Во всех населенных 
пунктах страны проводят торжества в 
честь этого знаменательного события. 
Нурсултан Назарбаев – пример для 
подрастающего поколения. От маль-
чишки, родившегося в небольшом ауле, 
он прошел путь до первого лица страны 
. Он – лидер, который умел четко видеть 
перспективы развития страны, ставил 
адекватные цели, поддерживал и обе-
спечивал суверенитет Казахстана, умел 
устанавливать дружеские отношения с 
руководителями соседних государств, 
стран Евросоюза, Азии и Америки. Его 
авторитет на международной арене, по-
литическая воля и толерантность вызы-
вают уважение иностранных партнеров. 
Имя первого президента Казахстана 
навсегда вошло в историю страны как 
первопроходца, который взял на себя 
огромную ответственность за становле-
ние и развитие страны. О его заслугах 
перед народом должны знать потомки. 

С.ЖАКСЫЛЫКОВА, 
учитель русского языка и

 литературы Екиашинской СШ.

29 ноября у нашего садика, «Айдана», 
юбилей 10 лет  со дня основания! Это для всех 
нас не просто дата, а большое торжество, по-
тому что он для наших детей – второй дом. Так 
пусть в нем всегда будет уютно, чисто, весело 
и дети торопятся сюда с радостью и нетерпе-
нием!             

Желаем нашему детскому саду «Айдана» 
и всему его трудовому коллективу процветать 
на радость всем ребятишкам и их родителям! 
Пусть в группах деткам будет уютно ожидать 
своих мам и пап. 

В наш детский сад мечтают попасть уже 
с пеленок! Потому что тут самая доброжела-
тельная атмосфера, вкусные обеды и привет-
ливый персонал! С праздником!  

 Мы поздравляем детский сад 
 И от себя, и за ребят!
 Так благодарны за внимание, 
Любовь, заботу, воспитание. 
Пока мы государству служим 
Ребят накормят и обслужат, 
Уложат вовремя поспать 
И не позволят заскучать.
Как бы без сада управлялись? 
Мы просто и не представляем!
Мы пожелаем много новых
Воспитанников принимать. 
И коллектив хороший, добрый 
Всегда ценить и поощрять!  
Поздравляем всех, кто понимает,
 Лучше садика на свете не бывает!
С уважением родители гр.»Солнышко» 

детский сад  «Айдана», с.СКойлык.              
 

Желтоқсан айының 5 жұлдызында Черкасск ауылының 
тұрғыны, ардақты да аяулы әкеміз АХМЕТЖАНОВ 
ӘДІЛХАН КӘРІБЖАНҰЛЫН 60 жасқа толған мерейтойы-
мен шын жүректен құттықтаймыз! ӘКЕ, Асқар тау, Ақылшы 
тірегіміз - Өзіңізсіз! Ең бастысы деніңіз сау болып, ауыр-
май, аман-есен Анамызбен бақытты да баянды ғұмыр 
кешіп, алтын тойларыңызға аман-есен жетуді Алла нәсіп 
етсін. Қуаныштысы, мерейтойыңызды отбасыңыздың 
алтын қазығы болған жан - жарыңызбен бірге, бала - 
шағаңыздыңың шаттыққа толы ортасында қарсы алып 
отырсыз! Өсіп - өнген, ұрпақ тәрбиелеген, туған – туыс 
пен дос – жарандарыңыздың  ыстық ықыласына бөленген 
өзіңізге тек жақсылықтар, қуаныштар мен бақытты ғұмыр 
тілейміз. Адамгершілігімен, азаматтық іс-әрекетімен айналасына қадірлі болған, кісілік пен 
кішілік нұры тұла бойынан төгіліп тұрған сіздей ардақты Әкемізді әрдайым мақтаныш етеміз! 

Ақ айдынға салып бақыт кемесін, 
Жарқын жүзбен қуанышпен келесің, 
Құтты болсын алпыс жасың, Әкетай,
Өзіңізді бір құдайым демесін. 

Жан Әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Анамыз Марияшпен қанаттасып,
Жүріңіз әр күн сайын алға басып.

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Ізгі ниетпен: жары –Марияш, балалары – Бибижан, Мөлдір, Мадияр, Алдияр.

Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала - шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман - есен жүріңіз!

Ізгілікті нұрын шашар маңайға,
Адамсыз ғой үлгі болар талайға.
Жақсылықты өзінізден көп көрген,
Ұмытпайды туған - туыс қалайда!

Дария бастауын бұлақтардан алады

 Мы поздравляем детский садЕрлігі аңыз ер 
Бөрібай

Жоңғармен арпалысып, жау жасқаған, 
Есімің елеусіз боп қалмас, бабам.
Ұрпаққа ұран болған күні бүгін,
Хас батыр қаһарманым қол  бастаған.

Ей! Жаралған ар мен намыстан,
Айбатты, сұсты арыстан,
Басқыншы жаумен басынған
Бел шешпей жүріп алысқан,
Жекпе – жек келген дұшпанды,
Табанға таптап жанышқан.
Әруақты бабам Бөрібай,
Бердің де жігер еліңе – ай,
Ескерткіш болып қасқайып,
Рух бердің, міне, төріме – ай!

Тұра келдің, беу бабам, қарғып құмнан,
Еңселенді тау – тасың қалғып тұрған.
Рухтанды әруағыңмен ұрпақтарың,
Сұсымен де күшімен жауды ықтырған.

Ерге дем, елге жігер берген бабам,
Аңыздан ақиқат боп келген бабам.
Жоңғарға тізең батты тірлігіңде,
Жан бар ма ерлігіңе таң қалмаған!

Хабарландыру  *  Объявления Утерянный гос.акт № 1151306 
(кад.№03-267-008-025) с зем.пло-
щадью 0,1029 га зарегистриро-
ванного на имя Усатовой Свет-
ланы Ивановны по адресу г. 
Саркан, ул. Гоголя № 20 считать 
недействительным. 

40 штук рулондалған сояның
 сабанын сатамын. 

Хабарласыңыздар тел. 
8777 2417217.


