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"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы бір жылға 4414 теңге, 
80 тиын және жарты жылға 2207 теңге 40 тиын.
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Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауда  кедейшілік шегі облыс 
бойынша белгіленген күнкөріс деңгейінің 70 пайызы мөлшерінде 
анықталады. 

2021 жылдың 4 тоқсанына кедейшілік шегі  27346 теңге (39066 х 70%) 
мөлшерінде  анықталды.

2021 жылдың 4 тоқсанына мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
тағайындау кезінде осы көрсеткіштер негізге ала отырып, есептелінеті-
нін хабарлаймыз.

Қ.БЕКБАЛАНОВ,
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік        

бағдарламалар бөлімінің басшысы.

КЕДЕЙШІЛІК ШЕГІ

«Nur Otan»  партиясының 
«Өзгеріс жолы: әркімге 
лайықты өмір!» сайлауалды 
бағдарламасын орындау ая-
сында, «Nur Otan»  партиясы 
Алматы облыстық филиалы 
Саяси кеңес бюросының 2021 
жылғы 18 ақпандағы №020PQ 
қаулысымен халықтың, оның 
ішінде мүгедек адамдардың әл-
ауқатын жақсартуға бағытталған 
іс-шараларды іске асыру бойын-
ша бекітілген             

Жол картасының 84, 
85-тармақтарына және Алма-
ты облысы бойынша бекітілген 
мүгедек адамдардың  тұрмыс  
сапасын жақсарту және  құқықта-
рын  қамтамасыз  ету жөніндегі 
2025 жылға  дейінгі  іс-шаралар 
жоспарының орындалуы  
негізінде, Ақсу ауданы бойын-
ша мүгедектігі бар адамдар көп 
баратын 96 әлеуметтік нысанға 
паспорттау, түгендеу жұмыстары 
жүргізіліп,  аудан бойынша қазіргі 
күнге «Inva.gov.kz» сайтында 96 
нысан орналастырылып тұр. 

Оның ішінде 27 нысан 
мүгедектер үшін бейімделген.

Бүгінгі күні аудан бойынша 

мүгедектер үшін қолжетімділікпен 
қамтамасыз етілген әлеуметтік 
инфрақұрылым нысандарының 
үлесі - 28%.             

2021-жылға мәдениет са-
ласы бойынша жоспарланған 
5 – нысанға 8 млн. 240 мың 
теңге бөлініп, қазіргі  күнге 
мүгедектігі бар адамдарға 
әлеуметтік инфрақұрылым ны-
сандарына  6 аймақ бойынша 
қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында пайдалану үшін - 
әдістемелік ұсыныстар, Қазақстан 
Республикасының сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс 
саласындағы мемлекеттік нор-
мативтер ережелер жинағы, 
нұсқаулықтар беріліп, бейімдеу  
жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Осы бойынша бүгін 
мониторингтік топ төрағасы ау-
дан әкімінің орынбасары Ғазиз 
Отарбайұлы топ мүшелерімен 
бірге аудандық "Қобызшы 
Молықбай Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйіне барып қайтты. 
Кеткен олқылықтар мен сын - 
ескертпелерді айтып, тиісті тап-
сырмалар берді.

Өз тілшімізден.

"Nur Otan" партиясы Алматы 
облысы, Ақсу аудандық филиа-
лы тамыз айында «Бақытты отба-
сы» жобасы аясында 17 іс-шара 
87 адамның қатысуымен адамға 
көмек көрсетілді. "Бақытты отбасы" 
партиялық жобасы аясында барлық 
37 материал  БАҚ бетіне, әлеуметтік 
желілерге жарияланды.

Мысалы, Қаракөз ауылдық 
округі БПҰ-тобы “Б.Садырбайұлы 
атындағы орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен” 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде 2021-2022 оқу 
жылы қарсаңында дәстүрлі "Мек-
тепке жол" акциясы өткізілуде. 
Акцияның мақсаты - жаңа оқу 
жылына дайындық уақытында 
әлеуметтік жағдайына байланыс-
ты оқушыларға қолдау көрсету; 
әлеуметтік себептермен мек-
тепке келмей қалудың алдын 
алу. Демеушілердің көмегімен 
аз қамтылған отбасы балалары-
на шілде айында 59 мың теңге 

акция аясында аудандық мәслихат 
депутаты Қ.Абдырахмановтың 
демеушілігімен аз қамтылған, 
көпбалалы отбасылардың балала-
рына оқуға керек құрал-жабдығы 
мен мектеп формасы және спорттық 
киімдері алып берілді.

"Көшкентал" БПҰ төрағасы 
О . А л д а б е р г е н о в т ы ң 
ұйымдастыруымен және аудандық 
мәслихат депутаты А.Каденовтың 
"Бақытты отбасы" жобасы аясын-
да әлеуметтік аз қамтылған отбасы 
"Мектепке баланы даярлайық!" ак-
циясы бойынша 20 оқушыға мектеп 
формасы, оқу құралдары, спорттық 
киімдер, т. б. мектепке қажетті киімдер 
алынып берілді. Бұл акция жыл бойы 
жалғасатын болады. Балаларға 
қолдау көрсетіп, қуаныш сыйлау 
арқылы риза болған жүздерін көріп, 
күміс күлкілерін естігенде тамаша 
сезімде боласың. Бүлдіршіндеріміз 
аман болсын, біз үнемі қолдаушы 
болайық.

Суықсай бастауыш партия 
ұйымының төрағасы Ғ.Мерекеновтың 
ұйымдастырумен жеке шаруа 
қожалықтары және Ю.Гагарин орта 
мектебінің ұжымы ұйымдастыруымен 
жыл басынан қыркүйек айына 
дейін демеушісі болған жеке ша-
руа қожалықтары: Тоғызбаев.А, 
Абдулаев.Е, Ормашева.М, 
Мынбаев.А, Баймұханов.С, Қызыр, 
Қадыл, Нусипов.К, Кузнецов.И, 
Жанысов.Е, Тиналиев.А. сынды 
демеушілерімен "Бақытты отбасы" 

қолдау көрсетіп, қуаныш сыйлау 
арқылы риза болған жүздерін көріп, 
күміс күлкілерін естігенде тамаша 
сезімде боласың. Бүлдіршіндеріміз 
аман болсын, біз үнемі қолдаушы 
болайық. Республикалық 
"Мектепке жол" акциясы ая-
сында жыл сайын аудандық 
мешіттің бас имамы Анарбай 
Манбетовтың ұйымдастыруымен 
оқушыларымызға мектепке қажетті 
заттар беріліп, көмек көрсетіліп 
тұрады. Биылғы оқу жылында да 
жыл сайынғы үрдіс бойынша "Мек-
тепке жол" қайырымдылық шарасы 
болып өтті.

Акция барысында мектептің 25 
оқушысына мектеп сөмкелері және 
оқу құралдары таратылып берілді. 
Осындай қолдау көрсетіп отырған 
аудандық мешіттің ұжымына 
ризашылығымызды білдіреміз. 
2021 жылдың 1-ші қыркүйек "Білім 
күніне" орай "Қапал" БПҰ төрағасы 
Н.Ерекеновтың ұйымдастыруымен 
ауылымыздың шаруа қожалық бас-

«БАҚЫТТЫ ОТБАСЫ» 
ЖОБАСЫНЫҢ АЙЛЫҚ ЕСЕБІ

көлемінде 3 оқушыға мектепке 
қажетті оқу құралы жабдықтары 
мен мектеп сөмкелері таратылып 
берілді. Тамыз айында екі окушыға 
13 мың теңге мектепке қажетті аяқ 
киімдер алып берілді.

Мектеп ұжымы, ауыл имамы 
Тілеубаев.Д демеушілігімен 66 мың 
теңге көлемінде 28 оқушыға мектеп 
сөмкесі мен сыйлықтар таратылды.

"Бақытты отбасы" жобасы аясын-
да "Мектепке баланы даярлайық!" 
акция аясында облыстық мәслихат 
депутаты Б.Тынышбаевтың 
демеушілігімен аз қамтылған, 
көпбалалы отбасылардың балала-
рына оқуға керек құрал-жабдығы 
мен мектеп формасы және спорттық 
киімдері алып, беріліп табысталды.

"Бақытты отбасы" жобасы аясын-
да "Мектепке баланы даярлайық!" 
акция аясында аудандық мәслихат 
депутаты К.Дәулетбекованың 
демеушілігімен аз қамтылған, 
көпбалалы отбасылардың балала-
рына оқуға керек құрал-жабдығы 
мен мектеп формасы және спорттық 
киімдері алып берілді.

"Бақытты отбасы" жобасы аясын-
да "Мектепке баланы даярлайық!" 

жобасы аясыннда "Мектепке бала-
ны даярлайық!" акциясы барысында 
34 балаға оқу құралдары мен мек-
теп формаларын алуға 224000 теңге 
көлемінде көмек көрсетілді.

2021 жылдың 24 тамыз 
күні "Ойтоған" БПҰ төрағасы 
В.Берікованың ұйымдастыруымен 
"Бақытты отбасы" жобасы аясын-
да әлеуметтік аз қамтылған отбасы 
"Мектепке баланы даярлайық!" ак-
циясы бойынша мектеп формасы-
нан бастап, барлық керекті құрал-
жабдықтарын қолына табыстады.

"Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі, мектеп жанындағы интер-
натымен” коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ұжымы," Шоңай ба-
тыр" бастауыш партия ұйымының 
мүшелері үшін "Мектепке жол" ак-
циясын ұйымдастыру және өзіндік 
үлес қосу дәстүрге айналған. Биылғы 
жаңа оқу жылында да осы игілікті 
іс "Балаларға қамқорлық" айдары-
мен өткізілуде. Осы орайда 252 000 
теңге көлемінде оқушыларға мектеп 
формасы, оқу құралдары, спорттық 
киімдер, т. б. мектепке қажетті киімдер 
алынып берілді. Бұл акция жыл бойы 
жалғасатын болады. Балаларға 

шылары, ауылымыздың белсенді 
азаматтары және әкімшілік ұжымы       
"Бақытты отбасы" жобасы аясында 
әлеуметтік аз қамтылған отбасы 
"Мектепке баланы даярлайық!" ак-
циясы бойынша мектеп формасы-
нан бастап барлық керекті құрал-
жабдықтарын қолына табыстады.

"Қаракөз" БПҰ "Мектепке жол" 
акциясына "Б.Садырбайұлы" 
атындағы топ мүшелерінің атса-
лысуымен көп балалы 2 отбасы-
на сыйлыққа сөмке және спорт 
киімдері табысталды.

«Nur Otan» партиясының "Бала-
ны мектепке даярлайық!" акциясы 
аясында фракция мүшесі, аудандық 
мәслихат депутаты Құрымбай 
Байқадам Болатұлы көпбалалы от-
басынан шыққан балаға жаңа оқу 
жылына арналған мектепке қажетті 
оқу-құралдары мен спорттық киім-
кешектер алып берді.

#Бақытты отбасы
#qazaqstan 30

Күләйхан ДӘУЛЕТБЕКОВА,
«Nur Otan»  партиясы 

Ақсу аудандық филиалы 
төрағасының бірінші 

орынбасары.

ӨЗГЕРІС ЖОЛЫ: 
ӘРКІМГЕ ЛАЙЫҚТЫ ӨМІР!
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Ана тілінің қадір - қасиетін біле 
білген халқымыз оны ұлттың 
рухына, қазына байлығына ба-
лайды. Себебі  не? Себебі, тіл – 
халықтың жаны, сәні, тұтастай 
кескін-келбеті, ұлттық болмы-
сы. Біздің осындай халықтық 
қасиетті мұрамыз, ана тіліміз – 
қазақ тілі.

Әр халықтың өзінің ана тілі 
бар. Тіл – жеке адам ойлап 
тапқан туынды емес, ол бар-
ша ұлтқа ортақ, соның төл 
перзенті, халықтың мәдени 
әлеуметтік өмірінде өзіндік мәні 
бар киелі ұғым.  

Тіл құдіреті - ерекше. Оның 
бітпесті бітіретін, жетпесті 
жеткізетін, үзілгенді жалғайтын 
мүмкіндігі бар. Бір ауыз сөз 
опық жегізіп, өмір бойы өзегіңді 
өртесе, бір ауыз орынды 
айтылған сөз жадында жатта-
лып, бақытқа жеткізеді.

Тіл – ұлттың жан дүниесі. Ра-
сында қазақ халқының басында 
талай қиын нәубет, зұлматтың, 
қайғылы күндердің болғаны 
тарихтан белгілі. Сондай ауыр 
сәттерде, сын сағаттарда ата-
мекен қонысын тастап босқан 
халықтың өзімен бірге алып 
жүрген байлығы – ана сүтімен 
санасын дарыған ана тілі ғана.

Қай қоғамда да тіл мәселесі 
болатыны белгілі. Біздің ұлтта 
да тіл өзекті мәселе болып 
отыр. Қазақстанда қазақ тілі – 
мемлекеттік тіл.  Солай бола 
тұрса да бізде қазір көптеген 
қазақтар үй ішінде, сыртта, 
қоғамдық орындарда орысша 
сөйлеп, қазақ тілінің сөйлеу 
өрісін тарылтып, қолданылу 
аясын әлсіретеді, тіпті жоғарғы 
жақтағы басшылардың өздері 
орыс тілінде сөйлейді, қазақша 
сөйлегеннің өзінде шұбарлап 
сөйлейді. Басты кемшілігіміз – 
осы болып тұр.

Бүгінгі қазақ тілінің 
тағдыры мен болашағы ел 
басшыларының саясатынан 

да тыс қалған емес. Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президенті, Елбасы өзінің Жол-
дауында айтылған: «Біз барша 
қазақстандықтарды біріктіруші 
басты факторлардың бірі – 
еліміздің мемлекеттік тілін, 
барлық қазақтардың ана 
тілін одан әрі дамытуға бар 
күш-жігерімізді жұмсауымыз 
керек»,-деген уәжінде қазақ 
тілінің Қазақстан халықтарының 
басын біріктіруші ұйытқы болу-
ын көздеген еді. Ал, Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
өзінің биылғы Жолдауында: 
«Болашағын отанымен бай-
ланыстыратын әрбір азамат 
қазақ тілін үйренуге, ден қоюға 
тиіс. Бұл отаншылдықтың бас-
ты белгісі»,–деп тіл мәселесін 
назарға алған еді.

Тіл - өткеннің ұрпаққа 
қалдырған аманаты, бүгінгі 
күннің абыройы, ертеңгі күннің 
кепілі. Сондықтан да өз ана 
тіліміздің қадірін біліп, өз 
тілімізде дұрыс сөйлесе білу 
– әр қазақ баласының бірден 
- бір міндеті болып табылады. 
Біз, болашақ жастар, тіліміздің 
абыройын асқақтатамыз, биікке 
көтереміз,-деп нық сеніммен 
айтқым келеді.

     А.САЙЛАУБЕКОВ,
 аудандық сотының 

бас маманы. 

Ана тілің - асыл қазынаң

Алматы облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының  
ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан  «Тіл  тазалығын сақтайық!» акция-
сы бойынша  Ойтоған  ауылдық округі «Тіл  сақшылары» волонтерлық 
тобымен көрнекіліктерді зерделеп, рейд  жүргізді. Ойтоған ауылдық 
округі  бойынша 11 нысан  халыққа  қызмет көрсетеді және  бұл  
мекемелердің атаулары және көше атаулары мен  көше бойынша  
ілінген  билбордтар саны төрт - бесеуіде қазақ  тілінде  сауатты, 
рәсімге  сай жазылған. 

Көрнекіліктерді  рәсімдеудің заң талаптары жылына екі - үш мәрте  
түсіндіріліп, ескі көрнекіліктер алынып тұрады. Барлық атқарылған  
жұмыстар  ақпараттық желілерге салынып, насихат жұмыстары  
жүргізілуде.

Э.БЕКОВА,
 «Nur Otan» бастауыш  партия ұйымының мүшесі,

Ойтоған  ауылдық клуб әдіскері.  

Тіл  тазалығын  
сақтайық!  

«Қарасу негізгі орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінде    «Қарттарым - асыл 
қазынам» - атты мерекелік іс - шара 
өтті. Қарияларымызды құрметтеп, 
ардақтау – біз үшін парыз. Мектеп 
ұжымы жастық шағын ауылымыздың 
гүлденуі мен өркендеп дамуы-
на арнап, маңдай терін төккен 
ата - әжелерімізге құрмет көрсету 

мақсатында жылдағыдай мерейлі 
мереке ұйымдастырылды. Ауыл 
қарттары оқушылардың  мерекелік 
бағдарламаларын тамашалады.

Мектеп оқушылары ән-жырдан 
шашу шашып, қарттар үйі жайлы 
көрініс сахналады. Мектепалды 
даярлық тобының тәрбиеленушілері 
де мерекеге атсалысып, өз өнерлерін 
көрсетті. Мектеп ұжымының жайған 
ақ дастарханынан дәм татып, 

ризашылықтарын білдірді. «Үлкенге 
құрмет, кішіге - ізет» бізге тағылымды 
жол көрсеткен аға ұрпақтың берген 
тәрбиесі мен тәлімі мол. Қашанда 
үлкенді сыйлау, қарияны құрметтеу 
қазақ халқының ата - салты екені 
белгілі. Қатары сиреп бара жатқан 
ауылымыздың қарттары аман 
болсын. Осы қоғамның ірге та-
сын нығайту үшін - бүгінгі жас 
буынға үлгілі, өнегелі тәрбие, 
елжандылыққа баулудың бастау-
ында қазыналы қарттарымыздың 
тұрғанын әрқашан есте ұстауымыз 
қажет. Ауылымыздың жас азамат-
тарын отансүйгіштікке тәрбиелеу 
мен белсенді өмір ұстанымын 
қалыптастыруда да ардагер ата 
- әжелеріміздің өмірі мен еңбек 
жолдары үлгі. Ата – әжелеріміздің 
арқасында ақыл – кеңестің, үлгі – 
өнегенің сарқылмас кеншісіндей 
болған қарттарымыз Сіздер аман – 
есен жүргейсіздер!

Дендеріңізге саулық, отбасы-
ларыңызға амандық, құт – бе-
реке тілейміз. Ауылыңда қария 
болса, жазып қойған хатпен тең. 
Ауылымыздың ата – әжелері аман 
болсын!

Э.БАРЛЫБАЕВА,
мектепалды даярлық тобының   

тәрбиешісі.

ҚАРТТАРЫМ - АСЫЛ 
            ҚАЗЫНАМ

1991 жылы — еліміздің 
«Қазақстан» деген атпен бүкіл 
әлемге алғаш қадам басқан кезі 
болды. Қазіргі Қазақстан әлемге 
мақтанарлықтай абыройға қол 
жеткізді. Жас мемлекетіміз аз 
ғана уақыттың ішінде көптеген 
ірі экономикалық, саяси және 
әлеуметтік жетістіктерге қол 
жеткізді. Қазіргі таңда жас мем-
лекет Қазақстан бола тұра, 
көптеген елдерден әлдеқайда 
алда. Еліміздің аяғынан нық тұруы, 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және экономикамыздың жедел 
қарқынмен дамуы – қазіргі таңда 
негізгі стратегиялық бағыттар. Бүгінгі 
Қазақстан – тек өзі орналасқан 
аймақта ғана емес, бүкіл әлемдік 

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ:
Біз Тәуелсіздікті ақылмен, ата – баба жолымен алдық деп 

ойлаймын.

проблемаларды талқылауда және 
шешуде ықпалды рөл атқаратын ел. 
«Қаз тұрып, қадам басқан тәуелсіздік 
сәбилік тұсауын өміршең уақытқа 
кестірген кезден бастап осынау  30 
жылдың бедерінде айшылық жерді 
алты рет аттаған алып секілді, дәуір 
жалынын мығым ұстап, тізгінін бе-
кем қаға білді»,- деп Елбасымыз 
айтқандай, егемен Қазақстанды 
бүгінде барша  әлем танып отыр. 
Тәуелсіздік алғандағы алғашқы 
әрекеттердің мемлекетіміздің  ұлттық 
валютасы - теңгені енгізу, көршілес 
мемлекеттермен шекараны белгілеп 
алу, Конституциямызды бекіту бар 
еді. Ата Заңымызға сәйкес Қазақстан 
және қазақстандықтар ешкімнің 
жеріне көз салмайды, бірақ өз жерінің 
бір сантиметрін де ешкімге бермейді. 
Мұндай істердің  орындалуы – ерек-
ше тарихи жетістік. Айта берсек, 30 
жылда жеткен еліміздің жетістігі көп. 
Дегенмен, бұл жетістіктерге жетуде 
еліміз көп қиыншылықты көргенін 
ұмытпағанымыз жөн.

Мен тәуелсіздіктен кейін дүниеге 
келсем де, Егемендіктің қаншама 
қиындықпен келгенін жақсы білемін. 
Қазақстан үшін,  қазақ халқы үшін 
тәуелсіздік аспаннан түскен сый емес 
еді. Халқымыз бостандықты аңсап, 

Тәуелсіздікке зарығып жетті. Ата 
- бабаларымыздың аңсаған арма-
нына біздер, яғни, бүгінгі ұрпақтың 
қолы жетті. Тәуелсіздік жолында 
еліміз аз қиыншылық көрген жоқ. 
Тәуелсіздік – ата - бабамыздың 
ежелден келе  жатқан арманы, ен-
деше, біз де келешек ұрпаққа дәл 
солай жеткізейік. Халқымыздың 
бостандыққа ұмтылысының және 
өшпес қайсар рухының  арқасында, 
тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бұл күнге  
дейін жеткен ұмытылмас оқиғалар 
– ел бостандығын қорғау соғыстары 
мен ұлт - азаттық көтерілістердің 
тарихымызда өшпес өнеге, 
өлмес мұра ретінде сақталатыны 
рас. Елдің біртұтастығы мен 
тыныштығын сақтауға хан - 
сұлтандар, батырлар, қарапайым 
халықтың өзі де жандарын пида 
еткен. Оның ішіндегі қазақтың қос 
жұлдызын айтпай кетпеуге бол-
мас. Елі үшін, жері үшін Мәншүк 
пен Әлия тәрізді қазақ қыздарын 
айтсақ болады. Тәуелсіздік де-
ген ұлы жеңіске қол жеткізуде 
әлі де жаңғырып тұрған кешегі 
Желтоқсанның да септігі аз болған 
жоқ. Студент жастардың көшеге 
шығып үндеуі және егемендік үшін 
зардап шегуге дайын екендігін 
көрсете білуі барша халыққа сенім 
мен жігер берген болатын. Міне, 
осыдан – ақ, қазақ жастарының 
қандай екенін байқауға болады. 
Жерін қорғауға барлығы бірдей 
атсалысты. Бұл олардың отанын 
сүйетінін, ауызбіршілігіміз жарасқан 
ел  екеніміздің айқын көрінісі деп 
білемін.

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Тәуелсіздік - 
ата - бабамыздың  арманы

Ұлы данышпан Әл - Фараби: 
«Ұстаздар - құдды жұрт айта-
тын, тамшысымен тас тесетін 
су сияқты»,-деген. Осы сөзден- 
ақ ұстаздық жолдың, ұстаздық 
міндеттің жүгі ауыр екені айдан 
анық. Ендеше, «Ел келешегі 
- ұстаз қолында»,-деген лепті 
тұжырымды баса айта отырып, 
өнімді шығармашылықты өрістету 
жолында өркениет шыңына 
ілгері басу мақсатында қызмет 
етіп жүрген, мектеп жетістігі 
үшін биік парасаттылық, тал-
мас еңбекқорлығымен  танылған    
Барлыбек Сырттанов ауылы, 
Ғани Мұратбаев  атындағы  орта  
мектебінің математика пәнінің  
мұғалімі Асыл Қайырбекұлы 
Қаймұхановтың еңбегі ерекше. 

Асыл Қайырбекұлы – білімді  
маман, пәнін жетік білетін, 
білім беру әдістемесіне үлкен  
жауапкершілікпен  қарайтын  ұстаз. 
Педагогикалық  жұмысын  өзі  білім 
нәрімен сусындаған Ғ.Мұратбаев 
атындағы орта мектебінен 2012    
жылы  бастады. Осы  уақыт  ішінде 
Асыл Қаймұханов өзін білікті, 
озат тәжірибеден сусындаған, 
теориялық білімдерін практика-
мен  ұштастыра білетін, оқушыға 
сапалы білім нәрін беретін 
мұғалім  ретінде көрсете білді. 
Осындай еңбектері нәтижесінде:  
2016 жылы Алматы облыстық 
«Педагогикалық дебют» ІІ орын, 
2018 жылы Алматы облыстық білім 
басқармасының «Үміт қанаттары» 
жас педагогтар форумында үздік 
идея таратқаны үшін Алғыс хат, 
2019 жыл – Республикалық «Да-
рынды шәкіртке – талантты ұстаз» 
педагогикалық олимпиадасы, ІІІ 
орын, 2019 жылы  Алматы облыстық 
облыстық «Педагогикалық идея-

Еңбегімен  елеулі - Асыл

лар фестивалінде» І дәрежелі дип-
лом, 2020 жылы Республикалық 
«Педагогикалық идеялар 
фестивалі», ІІІ дәрежелі диплом,  
2020 жылы – «Өрлеу» БАҰО 
ұйымдастырған республикалық 
«Заманауи сабақ» бейнесабақтар 
байқауы, І дәрежелі диплом, 2020 
жылы шығармашылықпен жұмыс 
істейтін, өзіндік жаңашыл идеясы 
бар, ғылыми-әдістемелік шеберлігі 
зор ұстаз ретінде Алматы облыстық 
«Жылдың үздік мұғалімі» ата-
нып, Алматы облысының әкімі 
А.Ғ.Баталовтың қолынан  көлік кілтін 
алса, 2021 жылы ҚР Білім және 
Ғылым Министрінің «Құрмет» Гра-
мотасымен марапатталды, 2021 жыл  
республикалық  «Қазақстан мұғалімі» 
байқауына қатысып, «Қоғамдық бас-
тамаларды қолдау қорының» 1 млн. 
теңге ауылдық мектептерді қолдау 
грантын  ұтып  алды. Міне, осын-
дай жетістікке жету үшін барлық 
білімін, тәжірибесін салған  азаматқа 
алғысымыз ерекше.

Абай атамыз «Ұстазсыз шәкірт – 
тұл, шәкіртсіз ұстаз тұл»,-деп  адам 
баласының кісі болып қалыптасуы 
көбінесе ұстазға байланысты 
екендігін атап өткен. Шәкірт ұстазға 
қарап өседі. Ол ұстазының білімін, 
берген тәрбиесін, кеңесін алады. 
Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған 
адам жақсы қоғам қайраткері, ұлы 
тұлға болып өседі, өмірін дұрыс 
бағытқа бейімдеп, көркейеді. 
Оқушыны білімге қызықтырып, 
өз әлеміне баурап алып жүрген 
Асылдың оқушыларының да 
жетістіктері де жетерлік. Атап 
айқанда, 2020 жылы Болат  
Сейілхан 11-сынып  оқушысы  Ал-
маты облыстық  «Дарын»  ғылыми-
практикалық конференциясынан  
техника бағыты бойынша III орын, 
Абылхан Инабат 2020  жылы Ал-
маты облыстық қашықтық  олим-
пиадасында I орын, 2021  жылы  
Сарғали Қымбат  Алматы облыстық 
қашықтық олимпиадасында III  
дәрежелі дипломмен марапаттал-
ды. Ақсу аудандық білім бөлімі  та-
рапынан да тұрақты түрде қолдау 
көрсетіліп, соңғы үлгідегі IT каби-
нет  берілді.

«Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға 
нағыз адамгершілікпен кіріссеңіз, 
сөз жоқ, жеңіске жетесіз»,-деп 
ғалым Қаныш Сәтбаев айтқандай, 
ең алдымен өз кәсібіңе, өз пәніне 
деген зор сүйіспеншілігінің 
арқасында Асыл Қайырбекұлы 
осындай жетістікке жетті. 

Қорыта айтқанда, Асыл 
Қайырбекұлы қазіргі заман 
мұғалімі, шын мәнінде кемелді 
ұрпақ тәрбиелеуді өмірлік мақсат - 
мұраты санайтын, өзгелерге өнер-
білім үйрете жүріп, өзі де үйрене 
жүретін сегіз қырлы, бір сырлы жан.   

 Ғ.МҰРАТБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
ОРТА МЕКТЕБІНІҢ  ӘКІМШІЛІГІ. 
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Кез - келген өркениетті қоғам 
үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәселелердің 
бірі болып табылады. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекеттік 
жетістіктерді жоққа шығарып, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі болып 
осы зұлымдықпен күресу болып 
табылады.

Мемлекеттік сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сая-
сат еліміздің әлеуметтік, 
экономикалық және саяси 
тұрақтылығын нығайтып, аза-
маттар мен жалпы қоғамның 
құқықтарын, бостандықтарын, 
заңды мүдделерін заңға қарсы 
әрекеттерден қорғау деңгейін 
көтеруге жол береді.

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл» ҚР Заңының 
негізгі қағидаттары заңдылық, 
адам мен азаматтың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау басымдығы, 
жариялылық пен ашықтық, мем-
лекет пен азаматтық қоғамның 
өзара іс-қимыл жасауы, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-

Сыбайлас жемқорлық - қоғам дерті

қимыл шараларын жүйелі және 
кешенді пайдалану, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу ша-
раларын басым қолдану, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылға жәрдем көрсететін 
адамдарды көтермелеу және 
сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарды жасағаны үшін 
жазаның бұлтартпастығы.

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл» ҚР Заңы оның 
мақсаттары мен міндеттерін, 
әрекет ету саласын, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс қимыл 
саласындағы ҚР заңнамасын, 
мемлекеттегі жемқорлыққа 
қарсы қимылдың басты 
бағыттарын, Заңда қолданысқа 
ие негізгі ұғымдарды, негізгі 

принциптерін, жемқорлық 
құқық бұзушылық субъектілері 
жүйесін, жемқорлықтың алдын-
алу шаралары, оны қадағалау, 
ақпараттандыру ережелерін 
белгілейді.

Ел болып еңсемізді көтеріп, 
тәуелсіздігімізді алып, шаршы 
әлемге өзінің біртұтастығымен, 
ажырамас бірлігімен танылдық. 
Бүгінде Елбасымыздың 
көреген саясатының арқасында 
мемлекетіміздің тамы-
ры тереңге тартып, нығая 
түсуіне бағытталған құқықтық 
заңнамалар мен іс-шаралар 
қабылданып, ел экономикасы 
мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, 
әлем мемлекеттерінің ортасы-
нан өз орынын айқындады.

Біздің қоғамда сыбай-
лас жемқорлыққа орын жоқ. 
Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі 
дамымауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа 
қарсы тұруға болады.

С.ДАУЫТОВ,
Молалы ауылдық 

округінің әкімі.

Жемқорлық дегеніміз - заңда қарастырылмаған 
жеке немесе дәнекерлер арқылы мүліктік 
игілікке және мемлекеттік функцияларды 
атқаратын басымдық тұлғалардың және де 
соларға теңестірілген тұлғалардың, лауазымдық 
дәрежелерін қолдана отырып жәнеде лауазымының 
мүмкіндіктерін өз мүддесіне қолдана отырып 
мүліктік табыс алу үшін жасалынатын қадамдар.  

Жемқорлық өте қауіпті жағымсыз әлеументтік 
көріністер болып табылады. Әсіресе, сыбайлас 
жемқорлық мемлекеттік органдарда қауіпті бо-
лып есептеледі. Бұл жағдайда ол мемлекеттік 
қызметшілердің шешім қабылдауда беделін 
түсіретін өкілеттілігінің және қатаң құқықтық есеп 
берудің, шенеуніктерді қадағалаудың кемістігі 
биліктің монополияға айналуына әкеліп соқтырады.

Жемқорлық қылмыстары әлеументтік тұрғыда 
пайда болуына байланысты, оны болдырмау мен 
алдын алуды барлық мекемелер қамтамасыз ету 
қажет. Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас 
жемқорлық қылмыстары және осы тұрғыдағы құқық 
бұзушылықтарға бой алдыруының себептері көп. 
Оған алдымен қызметшілердің білім деңгейінің, 
әдептілік ұстанымының төмендігінің әсері бо-
луы мүмкін.  Сондай-ақ, құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық таныту, жеке басының қамын 
қоғам мүддесінен жоғары қоюы да парақорлықтың 
дендеуіне септігін тигізуде.  

Жемқорлықпен күрестің басты бағыттарының бірі 
– оның алдын алу, яғни оның себептері мен шарт-
тарына ықпал жасау болуы керектігін ескерген жөн. 

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық ин-
спекциясы, ҚР АШМ ВБжҚК Алматы облыстық 
аумақтық инспекциясының 2015 - 2021 жылға 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бекітілген  жо-
спарды негізге алып, жұмыс атқаруда. Атап 
айтқанда, әрбір мемлекеттік қызметкердің жеке 
жауапкершілкте болуы, сыбайлас жемқорлықтың 

себебіне талдау жасап отыру, мемлекеттік 
қызметті көрсету мерзіміне мониторинг жүргізу, 
мемлекеттік қызмет көрсетудің  ашықтылығы мен 
қолжетімдігін қамтамасыз ету, қызмет алушыға 
мейілінше жағдай жасау, әлеуметтік желіде 
парақша ашу, сенім телефоны, хаттар мен жеке  
заңды тұлғалардың  өтініштерін қабылдау жәшігін 
жабдықтау болып табылады.

Сонымен қатар қызмет  көрсетуші  маман-
дар арасында сыбайлас жемқорлықтың тәуекел 
дәрежесіне ішкі бақылау жүргізілуде.

Ашықтық пен қолжетімділік саясатын іске асы-
ру мақсатында, ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясының басшысы  қатысуымен 
аудандық әкімшілігінің әлеуметтік Instagram 
парақшасында «QYZMET LIVE» және «Антикор-
адалдық» ашық алаңында тоқсан бойынша аудан 
тұрғындарына тікелей эфирде баяндамалары 
өткізілуде.

Аудан тұрғындарынан  қызмет алу үшін түскен 
өтініштердің  тіркелуіне, оның орындалуына да  
жете мән беріледі. Осы жылы ветеринариялық-
санитариялық қортынды алуға 20 өтініш түсті. 
Оның 19 қанағаттандырылып, Қаракөз ауылында 
орналасқан мал сою алаңының есептік нөмірін 
ұзартуға берген өтініші  техникалық құжаттарының 
дұрыс болмауына байланысты кері қайтарылды.  

Сол сияқты ЖШС «Агрохолдинг-Ақсу» Дания 
мемлекетінен импорттауға рұқсат берілді.

Құрметті  қызмет алушылар! 
Сіздерге сапалы, уақытылы қызмет көрсету 

біздің міндетіміз болып табылады. Жемқорлықпен 
күрес те ешбір назардан тыс қалған емес. Енде-
ше, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі 
жұмыстарды жалғастырып,  міндеттерімізді 
атқара беруге тиіспіз.

Ж.РАХИМОВ,
мем. вет-сан. инспекторы. 

Жемқорлықтың алдын алайық!

Емшектің қатерлі ісігі  сүт безінің рагы 
— сүт безінде болатын қатерлі ісік. Бұл 
аурумен 30 — 60 жас аралығындағы 
әйелдер ауырады. Сүт  безі қатерлі  ісігі  
негізінен, әйелдердің организмінде бо-
латын өзгерістердің (жүкті кезінде, бала 
емізгенде, климакс басталғанда, т.б.) 
әсерінен, сондай-ақ, әр түрлі аурулардың 
(ішкі секреция безі қызметінің бұзылуы, 
бауыр, жүрек-қантамыр, қант диабеті, 
тым семіріп кету, т.б.) салдарынан 
болады. Соңғы кездегі зерттеулер 
нәтижесінде Е. қ. і-нің тұқым қуалайтыны 
анықталды. Сүт  безі  қатерлі  ісігі  
клиникалық жағдайына қарай: түйінді 
және жалпылама болып бөлінеді. 

Бастапқы кезде ісік пайда болған 
жердің терісі тегіс болады, әйел 
емшегінің ұшы ішке қарай кіріп тұрады, 
түйіннің көл. 1 — 2 см-дей. Бұл түйінді 
түрі жүре келе дерт асқынғанда, жалпы-
лама түріне ауысады. Ол кезде түйіннің 
мөлш. 5 см-ден асады, терісі жиырылып 
шұңқырланады. Ол бірте-бірте ісініп 
қалыңдайды да, одан білеуленіп сүт 
жолдары көрініп тұрады. Терінің іскен 
жері қызарып, іріңді жараға айналуы 
мүмкін. Қолтық асты безі шошиды. Әйел 
емшегінің ұшы ішке қарай кіріп, білінбей 
кетеді. Кейде емшек ұшынан сарғыш 
сұйық көрінеді. Сұйықтың қоюланып, 

қанға айналуы — қатерлі ісіктің баста-
масы болып есептеледі. Бұл жалпы-
лама түрі өте қауіпті, себебі ісік қанмен 
бірге тарап, әйелдің басқа сау органда-
рын жарақаттап, метастаз (бөгелме ісік) 
береді. 

Сүт  безі  қатерлі  ісігінен  сақтану үшін 
әйел емшегін қолымен сипағанда, сүт 
безіндегі түйінді байқаса, дереу мам-
молог дәрігерге көрінуі керек. Дәрігер 
әр түрлі әдістермен (сипау, ультрады-
быс арқылы тексеру, маммография, 
трансиллюминация, компьютерлік то-
мография) тексеріп, дерттің диагно-
зын қойғаннан кейін, ауруды сәулемен, 
гормонды препараттармен, химиоте-
рапиямен емдейді. Асқынған жағдайда 
хирургиялық операция жасалады. 
Емнен кейін дерттің қайтадан қозуы 
мүмкін, микроскоппен тексергенде ауру 
клеткалардың тез өсіп-өнуі олардың 
қатерлі ісікке айналу қабілетінің жоғары 
болғандығын көрсетеді. 

Сондықтан науқас адам диспансерлік 
бақылауға алынып, жылына 2 рет 
клиникалық тексерістен өткізіліп отыра-
ды.

                                     Ж.ДУБЕК,
 аудандық  орталық  

ауруханасының 
СӨС дәрігері.  

Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа «мүлде төзбеушілік» көзқарасты 
қалыптастыру жөніндегі мәселені Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев 2014 жылдың 26 желтоқсанында  бекіткен «Қазақстан 
Республикасының 2015 - 2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясында» көтерді. Стратегияның мақсаты 
– мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тиімділігін 
арттыру, сыбайлас жемқорлықтың кез - келген көрінісіне «мүлдем 
төзбеушілік» ахуалын жасау арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қозғалысқа бүкіл қоғамды тарту және Қазақстанда сыбайлас жемқорлық 
деңгейін төмендету болып табылады. Содан бері аталмыш кеселмен 
күресу де, қылмыс та әлі күнге тоқтаған жоқ. Сыбайлас жемқорлық – та-
мыры тереңде жатқан қауіпті әлеуметтік құбылыс.

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір 
төмендететіні, қоғамда демократиялық қайта құруларды жүзеге асы-
руды тежейтіні, елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. 
Ең бастысы – адамдардың қоғамның демократиялық негізіне деген 
сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптеп келгенде, билікке 
деген сеніміне кері әсер ететіні хақ. Сыбайлас жемқорлық дүние жүзі 
дамыған мемлекеттерінің өзінде де кездесе беретін қоғамдық дерт. 
Сыбайлас жемқорлықтың ең төменгі деңгейі әлем бойынша Синга-
пур мемлекетінде. Бұл, әрине, жазаның өте қатаңдығының нәтижесі.
Жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттік маңызы бар түйткілді 
мәселеге айналып отырғандығы шындық. Елдің ертеңі үшін, болашақ 
келер ұрпақ алдында еңсеміздің бек көтеріліп жүру үшін, жемқорлық 
індетімен белсене күресіп, түп - тамырымен жою қажет. 

Мемлекетімізде «Сыбайлас жемқорлықпен күрес» және «Мемлекеттік 
қызмет туралы» заңдармен қатар көптеген бағдарламалар жасалып, 
сыбайлас жемқорлықпен күресте халықаралық тәжірибе алмасты-
рылып, шаралар өткізілуде. Қапал кәсіптік – техникалық колледжі 
де бұл резонансты оқиғалардан тыс қалмай келеді. Аталған дерт ая-
сында ұлтаралық қатынасты нығайту, халықтар достығы мен қарым 
– қатынасты арттыруға бағытталған қоғамда тұрғындар арасында 
пайдалы із қалдырар үлкен іс – шаралардың басы – қасында болып, 
соларды ұйымдастыруға атсалысу – колледж ұдымының азаматтық па-
рызы. Колледжде «Жемқорлықсыз ел – өркендеуші ел» тақырыбында 
семинар, «Парасыз болашақ» атты акция және флешмоб өткізу, Сы-
байлас жемқорлықтың мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір 
төмендететіндігін, қоғамда демократиялық қайта құруларды жүзеге 
асыруды тежейтінін, елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіретінін 
түсіндіріп,  насихаттау бойынша студенттер арасында іс шаралар өткізу 
жұмыстарын жүргізіп келеміз. 

Көзделген мақсаттарға, қойылған міндеттерді орындау үшін жоба 
аясында аталған тақырыптар бойынша жастарды отансүйгіштікке 
тәрбиелеу барысында патриотық форумдар т.б. өтуде. Осыған орай, 
этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім негізінде сыбайлас 
жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік айдарымен партиялық жобаларға 
қолдау көрсету мақсатында қоғамның азаматтық – патриоттық, ру-
хани – мәдени дамып, ортақ мүддеге шоғырлануын, болашақ ел 
азаматтарының санасына мемлекеттіліктің құндылықтарын, қоғамдық 
келісім мен ұлттық бірліктің баяндылығын, жасампаздықпен жаңа 
сатыларға ұмтылу қажеттілігін түрлі шараларды ұйымдастыру арқылы 
қол жеткізіп келеміз.

Сандуғаш БАЯНОВА,  
Қапал кәсіптік – техникалық колледжі 

директорының оқу – тәрбие жөніндегі орынбасары.

Жемқорлық - тамыры тереңде 
жатқан қауіпті әлеуметтік 

құбылыс

МАМАН КЕҢЕСІ

Сүт  безі  қатерлі  ісігі
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Шеруге Жансүгіров ауылы-
нан Қасымов Берікбол, Ара-
саннан Қасымбекұлы Жалын, 
Талдықорғаннан Қадырұлы Са-
быр, Байырханова Клара, Оразбе-
ков Ербол, Алматыдан Солтанбе-
ков Нүкен, Ахметжанов Ахметбай, 
Даубаев Естай, Тайыншабайұлы 
Ермек, Түркістаннан Мұқан, 
Сәкен, Әмзе, Қуанышбай қатысты. 
Шерудің негізгі шығынын осы 
азаматтар көтеріп алса, Мұқанов 
Ерік, Нұрбай, Оқас, Мейірман, 
Салауат ағаларымыз, Өмен, Жан-
дарбек, Жантас бара алмаса да өз 
үлестерін қосты. 

Шеруді Сағабүйен ауылында 
Ақсу ауданының "Құрметті азама-
ты", ұзақ жылдар ауылдың әкімі 
болған Ыдырыс Садуақасов бау-
ырымыз бастаған бір топ Шоңай 
батырдың ұрпақтары қарсы алып, 
құран бағыштап, сәт-сапар тілеп 
шығарып салса, Қызылағаш 
ауылының елжанды азаматтары 
Есет Жүнісов пен Мұқтар Ибраи-
мов  дастархан жайып қарсы алып, 
ауыл ақсақалы Әлғұмар Ыдыры-
сов құран оқып, батасын берді. 
Шеруді Талдықорған қаласындағы 
Қабанбай батыр ескерткішінің 
жанында «НАҚ-Бірлік» қорының 
төрағасы Мақсұт Қалажанов 
бастаған бір топ азаматтар                                                         
дастархан жайып қарсы алып, 
Ақсу, Алакөл аудандарының, 
Талдықорған қаласының, Алма-
ты облысының "Құрметті азама-
ты", ҚР Парламенті Мәжілісінің 
экс депутаты Оралбек Жақиянов 
ақсақалымыз аталық ақ бата-
сын беріп, шерудің сәтті болуына 
ықыласын білдірді. 

Шерудің келесі аялдамасы 
Қарасай ауданындағы Наурыз-
бай батыр ескерткішінің жанында 
болды. Алматылық жерлестер ақ 
батамен қарсы алып батырлар 
рухына құран бағышталған соң, 
Шамалғандық Шапырашты елінің 
бүгінгі күнгі батыры Серік Бакишев 
мырза өзінің этно ауылында ше-
руге қатысушылар мен шығарып 
салуға келген бауырларға ар-
нап дастархан жайып ықыласын 
көрсетті. 

Бабалар ізімен жүріп келе 
жатқан топ шырайлы Шымкент  
қаласындағы Қабанбай батырдың 
ескерткішіне келіп, рухына тағзым 
етті. Шымкент жеріне келген де-
легацияны Өскемен қаласының 
"Құрметті азаматы" Ғани Шай-
марданов өзінің «Мұзтау» мей-
рамханасында қарсы алып 
Ақсулық бауырларына шапан 
жауып сый-сияпат көрсетті. Ары-
станбаб кесенесіне зиярат етіп 
келген Ақсулықтарға Ақтабан 
шұбырындыда Бөрібай батырға 
ілескен Қоңырат руының азамат-
тары атынан Аманқыз Анашбе-
кова апай Шәуілдір ауылында 
шеруге қатысушыларға қонақасы 
беріп, сый-кәделерін жасады. 
Түркістан қаласында шеруді 
Сәкен, Мұқан бауырларымыз 

қарсы алып Қожа Ахмет Яссауи  
кесенесіндегі Бөрібай батырға, 
қаладағы Қабанбай батырдың 
ескерткішіне барып зиярат етіп, 
құран бағыштады. Сәкен бауыры-
мыз Ақсулық бауырларына арнап 
қонақасы берді.

Шиелі ауылына келгенде 
Бөрібай батыр ескерткішіне 
қомақты қаржы құюды 
ұйымдастырған Мінай Төленова 
мен Бадруддин Ожанов дастар-
хан жайып қарсы алды. Ескерткіш 
тұрғызудағы белсенді қызметтері 
үшін «Бөрібай батыр» медалімен 
марапаттады.

Жезқазған қаласының кіре 
берісінде Бәкір Қазығұлов, Мұрат 
Қазамбаев ақсақалдар бастаған 
бір қауым  зор қошемет пен 
қарсы алып, қала ортасындағы 
мейрамханада қонақасы берді. 
Жезқазғандық ақын, Төртқара 
елінің келіні Ақкүлше Ибраева:

Ұрпағы келген кезде «Жақсы 
                                      атамның»,
Шыдамай алға тартты 
                                  ақын жаным.
Ұрпағы аманбысың 
                               «Бөрібайлап!»,
Тас шайнап, құм түкірген 
                                батырлардың.
Орта жүздің еңсесі Найман 
                                                өрім,
Тұқымы азулы ата шынжырлы 
                                                елдің.
Матай жұрты, Қаптағай 
                                 бабамыздың,
Айбынымен қалмақтың қазған 
                                                 көрін.

Дұшпанын жіпке тізген қойдай 
                                               қылып,
Ат үстінен аударған салмай 
                                              құрық.
Кекірейген дұшпанын тасша 
                                            жаншып,
Өршеленген қалмаққа бермей 
                                                  ырық.

Қарсы алды ма Сары су сылаң 
                                              қағып,
Куә болар тарихқа Бұланты 
                                                анық.
Ата баба қорғаған әр тамшысын,
Еске алды ма еріксіз жылап 
                                             ағып?!

Ұрпаққа берген бата 
                                  құр кетпеген,
Тарихын ата-баба құрметтеген.
Қасық қаны қалғанша 
                                       ел қорғаған,
Батырлардың ізіне гүл көктеген.

Көрші көп кең далама көзін 
                                              тіккен.
Сексенер тарихымнан бізге 
                                             жеткен,
Қош келдің, батырлардың 
                                           ізбасары.
Тұлғалар тағылымы ғажап 
                                          неткен.

Айбыны алты алашқа мәшһүр 
                                             болған.
Бабамыз «Қаптоғайлап» атқа 
                                               қонған,
Желбіреп ақ жаулығым, жыр 
                                      арнадым.
Ұлылар өткен жолы бізге қорған.

Елеңдер «Елім-айлап» ерлер -
                                              бағым,
Жылытар жүректерді жырым 
                                              жалын.
Қадамың елге келген құтты 
                                              болсын,
Қаһармандар ел - Матайлық 

                                     ұландарым! 
деп, - Бөрібай ата ұрпақтарын 
қарсы алу атты өлеңін оқыды.

Кейінгі екі күнде Алашахан, 
Жошыхан, Домбауыл мазарла-
рын, қалалық өлкетану музейін 
аралатып, Бұланты бойындағы 
соғыс құрбандарына арналған 
мемориалды кешенді көрсетті. 
Осы жердегі батырларға 
арналған ескерткіш тастардың 
қатарындағы Бөрібай атамызға 
арнап қойылған тасқа тәу 
етіп, аруақтарға арнап құран 
бағыштадық. Қалалық «Ди-
дар» телеарнасы кешкісін шеру 
барысы жайлы жаңалықтар 
берді.  

9 қазан күні Ақсулықтар аты-
нан Бөрібай бабамызға арнап 
ас берді. Ескерткішке қаржы 
құюда белсенділік танытқан бау-
ырларымызды «Бөрібай батыр» 
медалімен марапаттады. Өз 
кезегінде Жезқазғандық бауырлар 
шеруге қатысушы бауырларының 
иықтарына шапандарын жау-
ып, қоржындарына өңір тарихы-
нан мағлұмат беретін кітаптар 
салды. «Қазақтың Кетбұқасы» 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы, 
техника ғылымдарының док-
торы Төлеген Бүкіров мырза топ 
жетекшісі Берікбол Қасымовты 
«Кетбұқа» медалімен марапатта-
ды. Жезқазғандық бауырлар зор 
қошеметпен қала сыртына шейін 
шығарып салып ақ жол тіледі. 
Қызылорда қаласына келген кез-
де Ерік Мұқанов Ақсулықтарға 
арнап дастархан жайып қошемет 
көрсетті.

10 қазан күні Жаңақорғандағы 
Төлегетай баба кесенесінде 
Өскемендік бауырларымыз бер-
ген асқа қатысты. «Айғақ» теле-
арнасы бұл жерде де сапар ба-
рысы жайлы сұхбат алып таспаға 
түсірді. Нұр-Сұлтан қаласындағы 
«Ұлы дала қырандары» халықтық 
қозғалыстың төрағасы, ҚР 
еңбек сіңірген қайраткері, жазу-
шы Сәдібек Түгел мырза шеру 
мүшелері Берікбол Қасымов пен 
Сабыр Қадырұлын «Ерекше аза-
мат» орденімен марапаттады. 
Астан соң Түркістан қаласында 
Мақсұт ағамыз бастаған 
Түркістандық бауырлар Ақсулық 
азаматтарға арнайы қонақасы 
беріп құрмет көрсетті. Шымкент 
қаласында шеру мүшелерін Ер-
мек бауырымыздың достары 
күтіп алып қонақасы берді.

11 қазан күні жоспарлаған 
шараларды толық атқарып 
елге қайтып оралды. Ақсудағы 
ағайын шашу шашып, бұл күні 
қуаныштан көңілі ойнап тасы-
ды. Тұмшаланған тарих ашы-
лып, Бөрібайдың екінші өмірі 
басталды. Жауына бөрідей тиіп, 
қалмақтың құтын қашырған батыр 
тұлғасына қарап өскен ұлдардың 
рухы биік болғай!

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ. 

“БӨРІБАЙ БАТЫРДЫҢ ЖОРЫҚ 
ЖОЛДАРЫМЕН” АВТО-ШЕРУІ

Қазақ шежіресі мен тарихында Матай Бөрібай 
батырдың есімі жоңғар отаршыларының зорлық-
зомбылығына қарсы ұлт-азаттық көтерілісті 
ұйымдастырушы тұлға ретінде аталады. Бөрібай 
батыр Сарыұлы – шыққан тегі Найман, оның ішінде 
Матай руынан. 

«Бөрібай батырдың жорық жолдарымен». Дәл 
осындай ұранмен жолға шыққан бір топ делегация, 
Тарихи - танымдық авто - шеру Алматы облысы, 
Ақсу ауданынан бастау алды. 2021 жылдың қазан 
айының 4 жұлдызы күні Жансүгіров ауылынан бас-
тау алған шеруді Ақсу ауданының "Құрметті аза-
маты", аудандық Қоғамдық Кеңес төрағасы Ғабит 
Мұсабаланов бастаған ауданымыздың бірқатар 
азаматтары құран оқып, бата беріп шығарып сал-
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ды. Топтың тізгінін Бөрібай батырдың жетінші 
ұрпағы, ҚР "Құрметті құрылысшысы", "Құрмет" 
орденінің иегері Солтанбеков Нүкен Бишалұлын 
тағайындады. Ту көтеріп бару жолын Ақсу, Сарқан 
аудандарының "Құрметті азаматы", белгілі ме-
ценат, қажы Сабыр Қадырұлына аманаттады. 
Зұлмат заманда Бөрібай батырдың қолында 
асқақтаған Матай руының бөрілі байрағы осы 
жолы тұлғасына кісілігі сай Сабыр бауырымыздың 
қолында асқақ рухпен желбіреп барып, абырой-
мен желкілдеп қайтты.

Міне, осы бастаманың қорытындысында 
автошерудің көшбасшысы Берікбол Қасымов 
ағамызбен арнайы жолығып, жол сапардың 
қызықтарымен бөлісу үшін сұхбаттасқан едік.

***
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Алдияр Елкеұлы (шамамен 1641-1712) 
– қазақ-қалмақ соғысына қатысқан аға 
батыр. Есімі Садыр руының ұранына 
айналған. Алдияр туралы жазба деректер 
Қазақстан мен Қырғызстанда сақталған. 
Ол өз елінде Тауымбет сияқты ру басшы-
ларымен сыйыса алмай, қырғыз манабы 
Сарудың қарамағында қызмет атқарған. 
Жасы отыздан асқанда қырғыз қызы 
Ханшайымға үйленіп, одан Қырықсадақ, 
Қырғызшора деген ұлдары дүниеге 
келеді. Кейін Тәуке ханның шақыруымен 
елге оралады. Бірақ Тәукенің жоңғар 
хандығына қарсы кейбір әрекеттеріне 
наразы болады. Тәуке Севан Рабданның 
өз ордасына келген елшілерін қырып 
тастамақ болады. Бұған Алдияр бастаған 
бірнеше батыр қарулы қарсылық көрсетіп, 
елшілікті аман-сау еліне қайтарады. 
Бұл оқиға шамамен  1704-1705 жылда-
ры болған. Тәуке жасақтарымен болған 
қақтығыста Алдиярдың інісі Майдан 
бастаған көп адам қаза табады. Алди-
яр 1696, 1698, 1701, 1710 жылдардағы 
қазақ-қалмақ шайқастарының бел орта-
сында жүріп, Садыр руы жасағына аға 
батыр болған. Батырдың Қырықсадақ 
пен Қырғызшорадан басқа Қуат, Кенем-
бай, Дөненбай (шешелері Таубике), 
Асан, Медет, Кенжебай (шешесі Ежеп), 
Ақпан, Тоқпан (шешелері Жібек) деген 
сегіз ұлы болғаны белгілі. Шыршық өзен 
жағасындағы Төлек, Қылышты ата дейтін 
ескі зиратқа жерленген. 

Өз заманында туған Елке бабамыз өте 
момын адам болған. Сол кезде өзінің 
туған інісі Тәуімбеттің түйесін бағыпты. 
Күз айларының бір күні үлкен ас беріліп, 
Тәуімбет өз балаларын ерітіп, сол жаққа 
жолға шығып кетеді. Елке туысына 
малға, ауылға, бала-шағаға қара деп та-
стап кеткен екен. 

Алдияр ол кезде жас болғанымен, 
талабы зор, ақылы мол бала болады. 
Кеудесін намыс пен ыза кернеп, өзің 
мініп жүретін «жел себесі» деген жүйрік 
торы құнанын мініп, тез арада түйе бағып 
жүрген әкесіне барып: «Әке жүріңіз, 
асқа баралық» дейді. Елке бабамыз: 
«Шырағым, барғың келсе, өзің бара бер, 
мен бара алмаймын, малдан айрылып 
қалсаң, Тәуімбет ренжиді» дейді. Бала 
Алдияр әкесінің еркіне көнбей: «Жүріңіз! 
Сіз Тәуімбеттің бірге туған әз ағасысыз. 
Сол елдің жиынына баратын жөніңіз бар. 
Сіз де өліге құран оқытып, тіріге көңіл 
айтыңыз. Ел ішінде ер салтанатын құрып 
жүріңіз» деп, әкесін ертіп, жұрт жиылған 
жерге барады. Тәуімбет қаралы ауылды 
ел ішінде жүрген Елкені көріп, ұрсып, 
тілдейді. Әкесінің сырт жағынан келіп 
тұрған Алдияр Тәуімбеттің сөзіне шыдай 
алмай, оның алдына жетіп келеді. Өзінің 
балағаттап тұрған сөзің өзіне айтып тұра 
қалады. 

Осы тұста Тәуімбет Елкені қойып, 
жас балға қаһарын төгіп, сапысын алып 
ұмтылғанда, Алдияр оның астындағы 
атының қақ басынан қамшымен тар-
тып жібереді. Тәуімбет сасқанынан 
құрдастарын шақырып алып, қолқасын 
айтады. «Мынаны ұстаңдар, мен басын 
кесіп, қанын ішемін» деп ақырады. 

Қуғыншылар жабылып, ұстамай 
қоймайтынын байқаған Алдияр әкесіне 
бұрылып: «Ардақты әкетайым, хош 
болыңыз!» деп торы құнанының басын 
қоя беріп, самсаған сары қолды қақ жа-
рып, алдыға сытылып шығып кетеді. Өз 
есімін өзі шақырып, ұран салып «Алдияр-
лап» ұзап жөнеледі. Күн батқанша қуып 
жете алмаған қуғыншылар қала береді. 

Осы бетімен суыт жүріп отырып, 
қазақтың даласынан шығып, қырғыз 
еліне кіріп, ханы Сарудтың ордасы-
на тоқтайды. Хан келген қонағын 
дұрыс көзбен қабылдап, жөн-жосығын, 
әңгімесін естігеннен кейін: «Шырағым, 
еліңнен жалғыз шығып, алыс жол жүріп 
қалған екенсің, бізде қырғыз деген бір 
тайпа елміз ғой, сені сақтай аламыз»,-
деп Алдиярды өз ордасына қалдырады.

Күндер мен айлар өтіп жатады. 
Алдиярдың ақылдылығы ханның көңіліне 
ұнайды. Саруд қатты ойланып, өзіне 
бала қылып алмақшы ойымен ханыммен 
ақылдасады. Сонда бәйбішесі: «Баланың 
тал бойында бір міні доқ, тұлғасы қай 
жағынан да бөлек, ақыл-мінезінде де 
кемшілігі жоқ. Бірақ, менің білуімше, дәл 
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осы сынды адам «бұралқы» болып, бөтен 
елге сіңбес. Егерде хан ием, көңіліңіз 
ауып, Алдиярды бала етемін десеңіз, оған 
жалғыз қызыңыз Ханшайымды қосып, 
«күйеу бала» етіңіз», - деген екен. Келер 
жылы хан қызы жүкті болып, егіз ұл туады. 
Үлкенінің есімін Қырықсадақты, екіншісін 
Қырғызшора деп атайды. 

Сол заманның бір жылдарында Өзбек 
хандығымен қырғыздар соғысып, жеңіске 
жетеді. Бұл соғыста Алдияр ерлігімен 
ерекше көзге түсіп, соңынан бүкіл қырғыз 
қолына қолбасшылыққа сайланады. 
Көп кешікпей бұл жеңіс, Алдиярдың 
атағы, еңбегі, ерлігі бүкіл қазақ даласы-
на естіледі. Хабарды ести келе қазақтың 
ханы Әбілхайыр Орта, Кіші жүзге хабар-
лайды. Қырық кісі сайлап, елшілікке Бұхар 
жырауды қояды. Әбілхайыр: «Алдияр-
ды елге қайтарыңдар» деп қырғыз еліне 
жібереді. 

Қазақтың қырық кісіден сайланған 
елшілігі қырғыз еліне жетіп, ханға 
жолығып, өздеріне жүктелген міндеттерін 
жеткізіп, ордадан жауабын күтіп жатады. 
Біраз айлар бойы Саруд хан елшілерге 
жауабын қайтармайды, онысы Алди-
яр батырды қимағаны мен қиналғаны. 
Күндердің бірінде батырдың өзі хан ор-
дасына кіріп келіп: «Хан ием, мен сізге 
кеше ғана «пана» сұрап келгенде, жақсы 
сөзбен қарсы алып, артынан шексіз 
құрмет көрсеттіңіз, қызыңызға  үйленіп, 
екі балалы болдым. Енді бүгін қазақтан 
елшілер келіп, мені алып кетпек. Кезінде 
өз туысымның қорлығына шыдамай, ел-
ден кетіп едім, басқа жұртыма өкпе жоқ. 
Бүкіл қазақ елі шақырып, елшілері келіп 
отырғанда, маған еліме, жеріме қайтқан 
дұрыс болар деп, сізден рұқсат сұрап, 
ақ батаңызды алуға келдім. Менде өзіңіз 
қосқан Ханшайым мен екі ер балам бар, 
басқа мал-мүлік жоқ. Хан ием! Рұқсат 
болса, менің тартуым осы екі баламды 
қияметке дейін сізге бердім. Ханшайым да 
балаларды тәрбиелеп, өз қолыңызда бол-
сын», - деп ханның үйінен сыртқа шығып 
кетеді. 

Қырғыз ханы манаптарды тегіс шақырып, 
кеңес құрып, бір бітімге келген соң, Бұхар 
жырау бастаған қазақ елшілеріне қырық 
сәйгүлік жылқы, қырық түйесін беріп, 
Алдиярға хан өзі мініп жүретін «көк ала» 
тұлпарын мінгізіп, қолына көк ала ту 

ұстатып, батасын беріп, еліне қайтарады. 
Батырды қырғыз елінің шетінде ақ үй тігіп, 
аса құрметпен күтіп, сыймен қош айтыса-
ды.

Алдияр батыр, қолбасшы қазақ жеріне 
Тәуке ханның заманында келеді. Әкесі 
Жәңгір хан бұл дүниеден өткеннен кейін 
Тәуке 1680 жылдан бастап 38 жыл қазаққа 
хан болып, 1718 жылы қайтыс болады. 
Батыр елден кеткенде елке әкесі айт-
тырып қойған қалыңдығы жұртта қалып 
қояды. Қалыңдағы қоңырат руының еліне 
белгілі Дүйсе деген кісінің Таубике атты 
қызы. Тірі кеткен батырды күтіп, үйінде 
отырған екен. Алдияр айттырып қойған 
қалыңдығын еліне іздеп барып, атасына 
сәлем беріп, аз күн қонақтап, ауылына 
алып келеді. Бірнеше жылдар өткен соң 
батыр бір рулардың жиынында Жібек де-
ген қызды кездестіріп, өз өтініші бойынша 
ата-анасынан бата алып үйленеді. 

Алдияр Тәуке ханның бірінші батыры 
болған, ел арасындағы ол әрқашанда 
ханның оң жағында отырған. Батыр сол 
дәуірде өзімен жақын арада орналасқан 
көрші елдерге, туыстарына қатты қарап, 
қысым жасап отырған. Бұл күндері одан 
әбден жапа шеккен жақындары Тәуке 
ханға Алдиярдың үстінен шағым жасайды, 
оны хан Алдиярға айтады.

Бірнеше күн өткеннен кейін, хан өзінің 
үйінде жаңағы шағым айтушылар бар 
халықтың ортасында отырғанда, үйге Ал-
дияр батыр ханға кіріп сәлем беріп, өзінің 
үйреншікті орнына, ханның оң жағына от-
ыра кетеді. Біраз өткен соң, жүк артылған 
2-3 түйе көрінеді (олар қазақ үйдің ішінен 
көрініп тұрған екен), олардың артқандары 
құрт пен май еді. Түйелерді Алдияр адамы 
айдап келе жатқан. Батыр отырған жерінен 
оған даусын көтере сөйлеп, «Мен бұл 
сыйларды бұл топқа емес, ханға әкелдім, 
түйелерді ханның үйіне апар» деп жарлық 
берді. Тәуке хан жиналған халыққа 
Алдиярдың қысымы туралы өздерің 
шағымдарыңды айтыңдар деп қолқа 
қойды. Бірақ оған ешкімнің батылы бар-
мады және сөз айта алмады. Сондықтан 
Тәуке халыққа: «Осындай ардақты, атақты 
Алдияр сияқты батырға өз туыстарын, 
жақын аймағын ренжітуі жараспайды, ал 
шағыммен келген қауымға ренжігендеріңді 
қойып, ескіні ұмытып, келісімге келіңдер, 
татуласыңдар, бұдан былай мұндай 

жағдайлар қайталанбасын» деп ақылын 
айтты. Ақырында хан халыққа батыр-
ды қатты қадірлейтінін білдіріп, «Ол 
түйе алса, атанмен қайтарады» деген 
сөздермен түйіндеді. 

Алдияр «жәйші» болған кісі еді 
(сол кездегі қазақтың ұғымындағы 
жаңбыр, дауыл шақырған адам), Тәуке 
қарақалпақтарды қол астына кіргізу 
үшін оларға бірнеше дүркін шабуыл 
жасаған еді. Бірақ қарақалпақ ханының 
алдыңғы шебіндегі қырағы сарбаздары 
тез уақытта халқына, ханына шұғыл ха-
бар беріп, Тәуке әскерінің жолын айтып 
отырған. Сондықтан олар жорықтардан 
олжасыз қайтатын еді. Күндердің күнінде 
Тәуке хан Алдияр батырды шақырып 
алып: «Сарбаздарыңды дайында, 
қарақалпақтарға жорыққа шығасың, ха-
нын қолға түсіріп, елін шауып шығыңдар», 
- деп бұйрық берді. 

Алдияр қазақ жасағымен жорыққа ат-
танады, қарақалпақ шекарасына бір 
күндік жол қалғанда батыр, құдіретті 
күшін қолданып, жер бетіне тұман түсіріп, 
аспаннан қалың жаңбыр жаудырып, 
жаудың алдыңғы жасағына көрінбей, 
жеріне кіріп, ауылдарын шауып, әскерінің 
көбін тұтқынға алып, мал-мүліктерін тегіс 
жинап, еліне алып кетеді. 

Жолада тұтқынға түскен қарақалпақтың 
бір қызы тұтқындардың ішінен өзінің ха-
нын таниды, бұл жағдайды қазақтың бір 
батыры біліп қалады. Осы батыр хан-
ды өлтіріп, артынан өзі Алдиярдың ал-
дында «Мен ұстадым» деп көрсетпекші 
болғанда, қарақалпақ ханы батырға 
алтыннан ақша беріп, жасырын 
бостандыққа шығып кетеді. Сол күні бұл 
жағдай Алдиярға белгілі болады. Ол 
ханның соңынан қуғын жіберіп, ханды 
ұстап, тірідей Тәуке ханға жеткізеді. Ол 
қарақалпақ ханын өлтіріп, қанын ішкен 
екен.

Қазақ хандығымен қарым-қатынас жа-
сау үшін халықаралық келіссөз жүргізуге 
қалмақтың қонтайшысы (ханы), алдияр-
ды қазақтың бас батыры деп өзі келген 
екен. Олардың кездесуінің арқасында 
«Алдағы жылдары екі жақ жауласуды 
тоқтатып, тату, бейбіт өмір сүрейік» деген 
келісім жасалды. 

Алдияр Тәуке ханға келіп, қонтайшы мен 
өзінің ойларын, жасаған келіссөз туралы 
айтады. Бірақ Тәуке бұған наразылық 
білдіріп, қонтайшыны ұстап алып келіп, 
өлтіруге бұйрық береді. Алдиярдың 
бірнеше рет «Ол менің құдайы қонағым» 
деп айтқан қолқасын қабылдамайды. Ол 
да өз қонығымды ұстап бермеймін деп, 
ауылына алып кетеді де, ел сарбаздарын 
дайындап, ханның шабуылына тойтарыс 
беруге әзірленеді. 

Тәуке әскерін жинап, Алдиярдың ауы-
лына шабуыл жасайды, бірақ батыр 
туған-туыстарын ұйымдастырып, оған 
қарсы соғыс ашады. Шайқас Алдиярдың 
ауылының маңында болады. Сол заман-
да Алдиярдың Майлан деген ең кенже 
бауыры болған, ол батырлардың ішіндегі 
ер жүректісі, қаһарманы еді. Алдияр 
оған әрдайым: «Майлан, ажалың әлде 
қайдан» деп айтатын.

Алдиярдың батыр Құдияр, Ізбасар, 
Майлан бауырлары және туыстары 
Тәукемен таң атқаннан күн батқанға 
дейін шайқасады. Осы күні шайқаста 
жас батыр Майлан қаза табады. Батыр 
Тәуке әскерінің шабуылдарын тойта-
рып, оларды кері қайтарады. Ертеңіне 
қалмақтың қонтайшысын еліне аттан-
дырады. Алдиярдың артында қалған 
ұрпақтарының есінде осы болған шайқас 
жөнінде мынадай бір шумақ өлең жыр 
қалды:

Ұзынағаш Тойкеде келді қалмақ,
Хан Тәуке басып барып басын алмақ,
Келмегірдің қалмағы қайдан келді,
Екі қазақ соғысып Майлан өлді.
Қонтайшы аман - есен еліне оралған 

соң, тұтқынға түскен қазақтарды ордасы-
на шақырып алып, олардың қайсысы қай 
рулардан шыққандарын сұрастырып, тек 
Садыр руының адамдарын ғана емес, 
барлық Найман және Алдиярдың атын 
естіген тұтқындарды босатып жіберген 
екен.

Б.СЕЙІЛОВ.

ҚБ газеті, №7 (84) шілде 2005 жыл.

Міне, бұйыртса, тағы бір батыр бабамыз тұғырына қонды. Ақсулық бір топ азамат-
тар Бөрібай батырдың ескерткішінің қасында Алдияр батырдың ескерткішін шашумен 
қарсы алып, аталарымызға арнап құран бағыштады. Жырдан шашу шашып, келіндеріміз 
атасының бетіне ақтық байлап ақ тілекпен шығарып салды. 

Осы қуанышқа орай, Б.Сейіловтың "Алдияр батыр" мақаласын ұсынамыз.
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ.
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Кенжыра ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Кеңжыра орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы 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 бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Көкжайдақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Абай атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Шолақөзек 
бастауыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Қапал ауылы,  Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Есболған Жайсаңбаев атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талапта-
ры:

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру 
ұйымдары үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық 
немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 
құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары 
лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес; 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 орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинет-
тер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Ащыбұлақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
мектеп директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8. медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға кон-
курс жариялайды: 

Бос орын:  Ақсу ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бой-
ынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Өнім бастауыш мектебінің 
директоры

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары 

үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге 
де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық 
жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық 
жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір 
жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педа-
гог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орында-
ры оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын оның 
Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не бол-

мауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Қарашілік ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарашілік орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, 
біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымын 
оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден

170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3-1

2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы 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 бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

туциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді. Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  
құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
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ЕСКЕ АЛУ

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, №5, 
«Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдарына 
орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Қызылағаш ауылы, Алматы облысы білім басқармасының  Ақсу ауданы бойын-
ша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің "Нұршуақ" балабақшасы мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны меңгерушісі

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымына 
кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін: жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл мек-
тепке дейінгі ұйымда педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе пе-
дагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының бо-
луы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу 
орындарының оқытушыларын, әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың), біліктілікті арт-
тыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдық 
міндеттері: Білім беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА 
ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден

170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы

теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3-1

2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3. білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4. еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5. кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9. соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы 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 бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру 

курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс 

орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Конститу-

циясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, 
сондай-ақ, педагогика және психология негіздері бойынша тестілеуден және әңгімелесуден 
өтеді. Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.:             

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі 
мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;

Анашым жаныңыз 
жанаттың төрінде болсын!

Жан анам аңсап жүрмін 
                                          күнде өзіңді,
Қызым дегенде бал тәтті 
                                           жыр сөзіңді.
Арманның қиялымен келем 
                                               «Ана»,
Қайта көрсем екен деп өзіңізді.
Мен тіріңде білмеппін қадіріңді, 
Жылына  бір көреміз қабіріңді.
Анасыз өмір сырын 
                                   бастан кештім,
Анаңдай бола алмайды 
                                           өзге ешкім.
Суретіңмен тілдесем күнгіге мен,
Жаныма жат боп барады 
                                            күлу деген.
Қалай мен сағынбайын 
                                      айтыңдаршы,
Сағынған жүрегімнің түбі терең.
Мазаламай қояйын мен өмірде,
Мен енді өз өзімді қолға аламын.
Келмес өмір несіне толғанамын.
Жұмақтың төрі болған мекеніңіз,
Қайда, қашан белгісіз өтеріміз.
Амал не бұл өмірдің 
                                        заңдылығы,
Кейінгі ұрпақ үшін ертегіміз.

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: күйеубаласы – Абдуали, қызы – 
Нұргүл, немере күйеубаласы – Нұрсұлтан, немерелері – 

Еңлік, Расима, Назира, Жазира, Гүлзира, 
шөбересі – Айзере. 

Қазақстан Республикасын 
дамытудың 2017 жылда 
қабылданған мемлекеттік 
бағдарламасын қолдау 
шеңберінде, қолөнершілікті 
дамытуға  ерекше орын берілген. 

Өткен сенбіде Текелі 
қаласында, (этнофести-
валь) қолөнер шеберлерінің 
көрмесі болып өтті. Жоғарғы  

деңгейде, Тәуелсіздігіміздің 30   
жылдығына арналған, тау баурай-
ында, әдемі бақта, жаңа амфите-
атрда өткен тамаша іс - шарадан 
рухани құндылық алып, риза  
болдық.   

Қолөнершілердің этнофестивалі 
көпшілік қауымға қызмет - 
жетстіктерін таныстыра оты-
рып, өз өнімдерін насихаттап, 

қатысушыларды қызықтырды. 
Соның ішінде ерекше көзге түскен 
киізден жасалған, дәстүрлі, 
ұлттық киімдер, көйлектер, 
ағаштан, күмістен, былғарыдан 
жасалған бұйымдар, алаша, 
құрақ көрпе, керамикалар менің 
де назарымды еріксіз аударды. 
 Біздің ауданнан қатысқан, 
Ақсу ауданның ікер әйелдер 
кеңесінің мүшесі, тігінші 
Сауғабаева Жарқын да 
өзнің дайындаған, дәстүрлі 
кіимдерін көрсете алды. Оның 
қолынан шыққан бұйымдар 
көрермендер көңілінен 
шығып, ерекше бағаланды. 
 Біздің ауылда да шеберлер, 
қолөнершлер баршылық, соларға 
қолдау көрсетіп, құрал -  сайман-
дарын алу үшін грандтарды бөліп, 
оқытуымыз қажет.

Болашақта ұйымдасып, 
біздің ауданда да осындай  
Этнофестивальдарды өткізуге 
болады, шеберлеріміз  
бар, ұйымдасайық, бірігіп  
әрекет жасайық, әрекет жасасақ - 
берекет те болады ағайын!

Бағлан НАРЫШЕВА, 
Ақсу ауданының іскер 

әйелдер кеңесінің  төрайымы.  

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Алғашқы жұмыс орны қатысушыларына.
Алғашқы жұмыс орнына 2019, 2020, 2021, 2022  жыл-

дары оқуын аяқтап қолында дипломы бар. Дипломдағы 
мамандығына сәйкес жұмыс істемеген. 29 жасқа 
толмаған жұмыссыз жастар, көп балалы, аз қамтылған 
және табысы аз отбасылар, еңбекке қабілетті мүгедектер 
қатыса алады. Келіп тіркеліңіздер.

Өту мерзімі: 12 ай.
Басталу уақыты: 01.02.2022 ж.
Еңбекақысы: 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 

төленеді.
Толық ақпаратты халықты жұмыспен қамту 

орталығынан біле аласыздар.
АҚСУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ 

ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН
 ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ.

Байланыс телефоны: 8(728-32) 2-15-29, 2-14-87, 
8-778-954-02-04.

E-mail: aksu-center-zan@mail.ru                                           

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Жастар практикасына қатысушыларға.
Жастар практикасына 2019, 2020, 2021 жылда-

ры оқуын аяқтап қолында дипломы бар. Дипломдағы 
мамандығына сәйкес жұмыс істемеген.  

29 жасқа толмаған жұмыссыз жастар қатыса алады. 
Келіп тіркеліңіздер.

Өту мерзімі: 6 ай.
Басталу уақыты: 01.02.2022 ж.
Еңбекақысы: 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 

төленеді.
Толық ақпаратты халықты жұмыспен қамту 

орталығынан біле аласыздар.
АҚСУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ 

ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН
 ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ

Байланыс телефоны: 8 (728-32) 2-15-29, 2-14-87, 
8-778-954-02-04.

E-mail: aksu-center-zan@mail.ru    

ҚОЛӨНЕР - СЫРЛЫ ӨНЕР


