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Е. ТЕМИРХАНОВ,
аким города Сарани

О. БАЙМАГАНБЕТОВ,
секретарь городского маслихата

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА САРАНИ И ПОСЕЛКА АКТАС!

Поздравляем  вас с Днём языков народа Казахстана! 
Символично, что этот праздник  мы отмечаем в 150-летний юбилей со дня  рождения 

выдающегося сына казахского народа, основоположника казахского языкознания 
Ахмета Байтурсынова.

День языков народа Казахстана имеет особое значение для всей нашей 
многонациональной страны.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Мы никогда не отступим от 
нашего главного принципа «Единство – в многообразии». Мы должны воспитывать 
молодое поколение настоящими патриотами».

С момента обретения независимости языковая политика стала одним из основных 
направлений государственной  стратегии. 

Как известно, в нашем городе Сарани, в котором в мире и согласии живут 
представители свыше 70 национальностей, ведётся системная работа по пропаганде 
языков и расширению их применения. 

Организуются  обучающие языковые курсы, действует клуб казахского разговорного 
языка «МƏМІЛЕ» на базе городского Дома Дружбы, проводятся  различные фестивали, 
конференции, конкурсы, где звучат языки этносов нашей Родины.  

Уважаемые жители города Сарани и посёлка Актас!
Желаем вам крепкого здоровья, радости и благополучия в семье, мира и процветания 

нашему общему дому – Республике Казахстан.
Е. ТЕМИРХАНОВ,
Саран қаласының әкімі

Ө. БАЙМАҒАНБЕТОВ,
Қалалық мәслихаттың  хатшысы

Сіздерді Қазақстан халқының тілдері күнімен құттықтаймыз!
Биылғы жылғы мерекенің қазақ халқының көрнекті ұлы, қазақ тіл білімінің 

негізін қалаушы Ахмет Байтұрсынұылының 150 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс 
келуінің символдық мəні бар.

Қазақстан халқы тілдері күні біздің көпұлтты еліміз үшін ерекше маңызға ие.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей: «Тəуелсіздік кезеңінде 

негізі қаланған «əралуандығымыз – бірлікте» қағидаты Қазақстанның сан қырлы 
мəдениеті мен дəстүрін баға жетпес байлығымызға айналдырды. Ырыс-ынтымақ 
пен отаншылдық рух ұлттық кодымыздың ұйытқысы болып отыр».

Тəуелсіздік алған сəттен бастап тіл саясаты мемлекеттік стратегияның негізгі 
бағыттарының біріне айналды.

70-тен астам ұлт өкілдері бейбітшілік пен келісімде өмір сүріп жатқан біздің 
Саран қаласында тілдерді насихаттау жəне олардың қолданылуын кеңейту 
бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатқаны белгілі.

Тіл үйрету курстары ұйымдастырылады, қалалық Достық үйінің базасында 
«МƏМІЛЕ» қазақ ауызекі тілі клубы жұмыс істейді, Отанымыздың этностарының 
тілдері насихатталатын түрлі фестивальдар, конференциялар, конкурстар өткізіледі.

Құрметті Саран қаласы мен Ақтас кентінің тұрғындары!
Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға қуаныш пен амандық, біздің ортақ 

үйіміз – Қазақстан Республикасына бейбітшілік пен гүлдену тілейміз.

ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ 
МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

5 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЯЗЫКОВ НАРОДА КАЗАХСТАНА

ЯЗЫК – ДРАГОЦЕННЕЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ НАРОДА

С 2017 года пятого  сентября в нашей 
стране ежегодно отмечается День языков 
народа  Казахстана. Как правило, различные  
мероприятия, в рамках этого праздника, 
направлены  на знакомство жителей Казахстана 
с особенностями национальных культур всех 
проживающих на территории нашей страны 
народов. Сегодня в Казахстане в мире и согласии 
проживает  более 125 наций и народностей. 
Столь богатое этническое разнообразие страны 
обусловлено, конечно же, ее историей.

Символично, что в этом году все мероприятия 
– семинары, круглые столы, открытые уроки 
и т.д. были посвящены 150 – летнему юбилею 
Ахмета Байтурсынова. А. Байтурсынов  - 
казахский общественный деятель, ученый 
– лингвист, тюрколог, поэт и переводчик. 
День языков народа Казахстана имеет особое 
значение для всей нашей многонациональной 
страны.

С момента обретения независимости 
языковая политика стала одним из основных 
направлений государственной  стратегии.

Как отметил Глава государства Касым-
Жомарт Токаев: «Мы никогда не отступим 
от нашего главного принципа «Единство – в 
многообразии». Мы должны воспитывать 
молодое поколение настоящими патриотами».

В самом начале торжественного мероприятия 
был показан видеофильм «Тіл - татулық тірегі», 
где говорилось о реализации языковой политики 
в нашем городе. 

Отрадно, что в нашем городе пристальное 
внимание уделяется изучению, как 
государственного, так и английского и других 
языков, которые активно используются 
горожанами в повседневной жизни. Тренд 
на изучение иностранных языков захватил 
жителей нашего города  и юного возраста, и 
более старшего поколения, поэтому горожане 

активно занимаются их изучением. Хорошо, 
что для этого сейчас есть все возможности. 
Успешно действуют языковые курсы по 
изучению государственного и английского 
языков, причем для удобства горожан в 
онлайн и офлайн – формате, действует клуб 
казахского разговорного языка «МƏМІЛЕ», 
центры для детей и взрослых, проводятся 
различные фестивали, конференции, конкурсы 
и т.д., есть и специальная литература.  В рамках 
торжественного мероприятия была хорошая 
возможность ознакомиться с различной 
методической литературой и учебниками по 
изучению языков. Это новая, современная 
литература, которая значительно облегчает 
изучение языков, одновременно повышая 
мотивацию. Так, в фойе Дома культуры была 
оформлена большая красочная познавательная 
книжная выставка, вызвавшая неподдельный 
интерес среди горожан.

С Днем языков народа Казахстана горожан 

поздравила руководитель ГУ «Отдел культуры, 
развития языков, физической культуры и спорта 
г. Сарани» Г. Тохметова, отметившая  успешную  
реализацию  языковой политики в нашем городе. 
Торжественным моментом стало вручение 
благодарственных писем жителям города, 
которые внесли значительный вклад в развитие 
государственного языка. Среди них сотрудники 
государственных учреждений, общественные 
деятели, представители образовательных 
учреждений.

«Язык, - отметили ведущие мероприятия 
на заключительной ноте праздника, - 
драгоценнейшее сокровище народа. Который 
сохраняет, передает из поколения в поколение 
эпохи, пережитые этим народом, его 
мировоззрение, кругозор, мечты и радости». 

И конечно, настоящим подарком участникам 
этого праздника стало яркое выступление 
уже полюбившихся артистов концертного 
объединения имени Кали Байжанова.

Надежда ЦХАЙ

В понедельник в рамках реализации государственной программы 
по реализации языковой политики на 2020 – 2025 годы в главном зале 
Дома культуры нашего города состоялось городское торжественное 
мероприятие «Халық тілі  - қайнар бұлақ», посвященное Дню языков 
народа Казахстана. Мероприятие, в котором приняли активное участие 
представители государственных органов, неправительственных 
организаций, этнокультурных объединений, общественных деятелей, 
жители нашего города, прошло на яркой позитивной ноте.

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

НАЧАЛСЯ 
НОВЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 
ГОД
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В течение летних месяцев в 

организациях образования проводились 
капитальные и текущие ремонтные работы. 
Подчеркивалось, что все ремонтные работы 
проводились в соответствии с графиками. 
Проведена подготовка и к отопительному 
сезону. 

Как отметил А. Бактыбаев, большой 
акцент делается на безопасности 
учащихся.  Заключены договоры 
со специализированной охраной, 
дополнительно установлено более двухсот 
пятидесяти цифровых видеокамер. К 1 
сентябрю видеокамеры будут подключены 
к городскому Отделу полиции. Дошкольные 
учреждения также обеспечены системами 
видеонаблюдения. 

Отмечалось, что новый учебный год 
начнется в традиционном формате. При этом 
все организации образования обеспечены 
соответствующими санитарными 
средствами – закуплены бактерицидные 
лампы, санитайзеры, бесконтактные 
термометры, дезинфекционные коврики, 
медицинские маски и перчатки. Проводится 
постоянная влажная уборка помещений, 
дезинфекция выключателей, ручек, перил 
и т.д.

Закуплены учебники и учебно – 
методические пособия. Из фонда всеобуча 
464 школьника будут обеспечены школьной 
и спортивной формой, обувью и нужными 
канцелярскими принадлежностями.

В свою очередь члены Общественного 
совета задали свои вопросы, касающиеся 

деятельности образовательных учреждений. 
Ранее состоялось выездное заседание 

рабочей группы Общественного совета, 
в рамках которого были посещены 
школы №№ 1, 6, 16 и т.д. С результатами 
проведенного мониторинга выступила член 
Общественного совета И. Карагуц. 

Были отмечены как положительные 
моменты, так и проблемные вопросы.  Так, 
участники выездного заседания отметили 
качественный ремонт в ряде школ, открытие 
новых кабинетов робототехники, хорошее 
благоустройство школьной территории, 
наличие современных уборных, 
акцентирование внимания на инклюзивном 
образовании и т.д.

Среди актуальных вопросов, которые 
продолжают находиться на контроле – 
обеспечение подвоза детей в школы №№2 и 
7, нехватка преподавателей в школах города, 
небольшой процент ревакцинированных 
педагогов, недостроенный спортивный 
зал в школе имени Абая, нехватка мест 
в дошкольных учреждениях поселка 
Актас. Особое внимание было уделено 
безопасности образовательных учреждений, 
в том числе необходимость установки 
соответствующих дорожных знаков 
возле школ, ограждение разрушенных 
девятиэтажных домов вблизи школы – 
интерната №7.

В заключение заседания был дан 
ряд рекомендаций по подготовке 
образовательных учреждений к новому 
учебному году.

Надежда ЦХАЙ

Двадцать пятого августа состоялось очередное заседание 
Общественного совета. В повестке дня заседания членами совета был 
рассмотрен вопрос о готовности учреждений образования нашего города 
к новому учебному году. По данному вопросу информацию представил 
руководитель ГУ «Отдел образования г. Сарани» А. Бактыбаев, который 
подробно остановился на ряде важных направлений, включенных в план 
подготовки образовательных учреждений к учебному году. Среди них – 
готовность к отопительному сезону, обеспечение школ, детских садов 
и внешкольных учреждений системами видеонаблюдения, проведение 
благотворительных акций и многое другое.

Фото Камилы ОСПАНОВОЙ

ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ
СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

Открывая работу семинара 
руководитель ГУ «Отдел 
занятости и социальных 
программ г. Сарани» М. Шегай 
обозначила задачи, стоящие перед 
его участниками, а также призвала 
к открытому всестороннему 
диалогу. 

На семинар, который был 
организован в онлайн – режиме, 
были приглашены руководитель 
Отдела Управления по инспекции 
труда по Карагандинской области 
А. Жумабекова, директор филиала 
по Карагандинской области АО 
«Компания по страхованию жизни 
«Государственная аннуитетная 
компания» О. Струк, специалист 
филиала по Карагандинской 
области НАО «Фонд социального 
медицинского страхования» 
Ж. Ракишева, представители 
филиала в городе Сарани 
Палаты предпринимателей 
Карагандинской области 

«Атамекен».
Выступая перед участниками 

онлайн – семинара директор 
филиала по Карагандинской 
области АО «Компания 
по страхованию жизни 
«Государственная аннуитетная 
компания» О. Струк подробно 
остановилась на вопросе 
страхования работников от 
несчастных случаев, подчеркнув, 
что данный вид страхования 
является обязательным. Также 
были даны разъяснения о порядке 
исчисления страховых выплат.

В свою очередь 
предприниматели, которые 
приняли активное участие в 
онлайн – семинаре, задали целый 
ряд вопросов. Так, наиболее 
часто звучали вопросы об 
обязательном и добровольном 
страховании. Кроме этого, 
участники семинара внесли 
свои предложения, касающиеся 

дифференциации ставок по 
обязательному страхованию. 
По мнению предпринимателей, 
расчет суммы страхования 
необходимо производить исходя 
из численности работников 
предприятия, его деятельности, 
возможных рисков при трудовой 
нагрузке сотрудников. Также, 
актуальным, как считают 
владельцы малого  бизнеса, 
является возможность рассрочки, 
когда предполагаемую сумму 
обязательного страхования 
работников можно было 
бы выплачивать в течение 
календарного года.

В ходе онлайн – семинара также 
подчеркивалась ответственность 
работодателя, который 
несвоевременно застраховал 
своего работника.

Безусловно, для саранских 
предпринимателей, которые 
смогли стать участниками 
данного онлайн – семинара, 
прозвучавшая информация 
стала полезной. Каждый смог 
задать интересующие вопросы 
и получить исчерпывающие 
ответы, что называется, в 
активном режиме, а также 
получить индивидуальную 
консультацию, касающуюся 
соблюдения казахстанского 
законодательства в области 
обязательного страхования 
работников.

Надежда ЦХАЙ

В конце прошлой недели в рамках городской трехсторонней комиссии по 
социальному партнерству состоялось разъяснение трудового законодательства 
по вопросу страхования работников от несчастных случаев при исполнении 
ими своих трудовых (служебных) обязанностей. Также участникам семинара, в 
числе которых были владельцы малого и среднего бизнеса,  была предложена 
подробная информация об обязательном медицинском страховании. 

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ

Город Сарань в номинациях 
«Лучший волонтер», «Лучший 
буклет», «Лучший видеоролик» 
представляли учащиеся  Саранского 
Высшего Гуманитарно-технического 
колледжа имени Абая Кунанбаева, 
члены студенческого объединениия 
«Жигер» - Сулимова Мария, Палий 
Олег, Тарановский Василий. 

По итогам представленных работ 
областного конкурса студенческое 
объединение «Жигер» заняло 
3 место в номинации «Лучший 
профилактический видеоролик».

Департамент по чрезвычайным 
ситуациям  выразил благодарность   
студенческому  объединению  
«Жигер» за вклад в дело 
информирования населения, 
с пожеланиями творческих 
успехов и высоких достижений в 
профессиональной деятельности. 

     26 августа  в  Департаменте  по ЧС Карагандинской области 
в рамках акции «Безопасное лето» был проведен областной 
конкурс  в номинации «Лучший волонтер», «Лучший буклет», 
«Лучший профилактический видеоролик», «Лучший пляж». Цель 
данного конкурса - популяризация среди населения знаний о мерах 
безопасности на воде в период купального сезона, вовлечение 
волонтеров, водопользователей, владельцев мест массового отдыха 
и проводимым мероприятиям по снижению рисков гибели и 
травмированию людей на водоеме.

Л.АЛПЫСБАЕВА,
главный специалист ОЧС г.Сарани                   

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
В РАМКАХ АКЦИИ «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»



7 сентября 2022 года 3 стр. 

Язык каждого народа - это общечеловеческая 
ценность. Знание казахского языка является 
объединяющим фактором всего нашего 
многонационального народа.

   На сегодня казахский язык в нашей стране 
способствует объединению и сплочению 
наций, является средством воспитания и 
опорой, связывающей взаимоотношения 
людей. Сейчас государственный язык 
активно используется во всех сферах 
жизнедеятельности нашей страны. Его изучать 
и знать обязан каждый - это веление времени.

Политика нашего государства направлена 
на укрепление равноправия народов 
Казахстана, независимо от их этнической 
принадлежности. Принципы государственной 
языковой политики определены в 
Конституции РК, в Законах РК «Об 
образовании» и «О языках в РК». Согласно 
действующему законодательству каждый 
гражданин Республики Казахстан имеет право 
на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества.
Стратегическим приоритетом Казахстана 

является развитие казахского языка, культуры 
и традиций с учётом сохранения самобытности 
представителей всех национальностей, 
населяющих республику. 

Главная задача реализации государственной 
языковой политики в Казахстане – укрепление 
позиций государственного языка как языка 
межэтнического общения. 

Одной из первых мер по повышению 
статуса государственного языка стало 
создание центров обучения казахскому 
языку в каждом регионе. Сейчас основным 
контингентом этих центров является взрослое 
население. Буквально недавно коллектив 
централизованной библиотечной системы 
нашего города в завершении трёхмесячного 
курса по изучению государственного языка 
был отмечен сертификатами об его окончании. 

В библиотеках нашего города в рамках 
Дня языка народа Казахстана проходят 
мероприятия, которые имеют особое значение 

в укреплении межнационального согласия 
и общественного единства, способствуя 
возрождению духовного и культурного 
достояния народа. 

Уважение ко всем языкам, их гармоничное 
и равное развитие – залог духовного роста 
и единения всех жителей в Казахстане, 
представителей разных наций и народностей. 
А знание трех и более языков – это путевка в 
современную глобальную и успешную жизнь. 
Именно такая оптимальная формула будет 
способствовать развитию нашей экономики и 
культуры.

Стоит отметить, что реализация языковой 
политики должна основываться на чувстве 
патриотизма и ни в коем случае не на 

нетерпимости и негативных эмоциях. 
Толерантность и лояльность являются 
позитивным моментом, способным 
подкреплять консолидирующую основу 
общества.

Сегодня наша цель – сохранение и 
укрепление достигнутых результатов в 
сфере межэтнического согласия и единства 
народа. Государственный язык – мост дружбы 
народов.   

В библиотеках имеется большой выбор 
художественной и учебной литературы на 
казахском языке. Приходите в библиотеку 
семейного чтения №1, которая находится по 
адресу ул. Московская, дом 5, за прекрасными 
познавательными книгами.                                                                        

«В наше время человек, который не знает и не ценит свой язык и 
литературу, не может считаться полноправным интеллигентом. Потому 
что, какой бы специальностью он ни владел, в плане духовности будет 
оставаться односторонним гражданином».

                                                                             Мухтар Ауэзов

Л. КОВШОВА,
библиотекарь Библиотеки семейного чтения №1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА

      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК – 
ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

ОТЗЫВЫ НА ПОСЛАНИЕ

1 қыкүйекте  Қазақстан  Республикасының Президенті Қасым  Жомарт  Тоқаев  Қазақстан  халқына екінші  жолдауын 
жариялады.Бұл  жолдардауында Президент еліміздің саяси  экономикалық  әлеуметтік  реформалардың бес  бағытын  
анықтап  берді.Жолдаудың  басынан  аяғына  дейінгі  мазмұны  халыққа  өте  жағымды  жағынан  қабылданды  деп  
ойлаймын.Әсіресе ата  аналарға  көп  балалы  отбастарына  қуанышты  хабар балаларымызға  немерелерімізге 18  жасқа  
дейін  үлкен  өмір  есігін  ашқанша  үкімет  тарапынан  қаржы  жинақталуы  болашақ  ұрпақтың қамын  ойлап келешегіне  
жол  ашатын  көмегіне  аналар  атынан  алғысымыз  шексіз. Сол  сияқты  еңбек  адамдарын  құрметтеу  олардың  таза  
адал  еңбектерін  жастарға  үлгі  етіп  көрсету  қажеттігін  айтты.Қандай  да  болмасын  жұмыстан  арланбауды  меңзеді . 
Адамдардың жастардың еңбекке  деген  ынтасын  арттырып  менталитетімізді  өзгерту  керек  деді. Шынында  да  кейбір  
отбасылар  әлеуметтік  көмектен  теріс  қаламыз  деп  жұмыс  істемей  жүргендер  көптеп  кездеседі.Сондықтан үкіметке  
қол  жайған  масылдықтан  арылуды  атап  өтті. Қаңтар  оқиғасына  да  терең  тоқталды. Нағыз  қылмыскерлер қатаң 
жазаланады ал  қақтығыс  кеінде  алдауға  арбауға  түсіп  қалған  жастар  өз  қателерін  түсінген  болса  оларға  ізгілік  
пен  адамгершілік ің белгісі  ретінде  амнистия  жариялауға  әзір  екенін  жеткізді. Заң шығарушы  органдардың  сот  
жүйесінің кемшіліктерін  тілге  тиек  етті. Экономикалық әлеуметтік  дамудың  басты  саласы ауыл  шаруашылығы. Ауыл 
тұрғындары  мал жаылатын  жері жоқ  деп  дабыл  қағуда.Сондықтан Президент  бес млн ға жуық  заңсыз  ұстап  отырған  
жерлерді  қайтаруға покуорларға  нақты  тапсырмалар  берді . Жерді  шетелдерге сатпаудың нүктесін  қойды. Жодаудың 
қай  бабын  алсаң  да бәрі  халықтың  жағдайын  жақсартуға  арналған.Жолдауының соңында Президент  Қасым Жомарт 
Тоқаев халықты  бір  жағадан  бас   бір  қолдан  жең  шығарып  еңбек  етуге  ынтымақ  бірлікке  шақырды . Біз Саран  қаласы 
Аналар  кеңесінің  мүшелері Президентіміздің  Жолдауын  оның  іске  асуын  қолдаймыз.

Г. ЖУСУПБЕКОВНА,
Саран қалалық Аналар кенесінің төрайымы

Ежегодное Послание Президента Республики 
Казахстан народу Казахстана – одно из значимых 
событий в стране. В этом году наша республика 
отмечает 30 лет Независимости своей страны, поэтому 
с особым внимание слушали о конкретных шагах, 
которые необходимо сделать для развития экономики 
РК, об изменениях в социальной сфере, на которые 
нужно будет обратить внимание. Безусловно темы 
и вопросы, поднятые Президентом актуальны и 
волнуют всех казахстанцев, а во многом и педагогов, 
т.к в системе образования происходит множество 
изменений и реформ. 

Касым – Жомарт Токаев поручил до конца года  
разработать концепцию управления государственными 
финансами, поскольку финансовая стабильность 
страны является гарантией благополучия граждан 
страны и успешного экономического развития. Он 
также поднял вопрос о стабилизации цен на продукты 
питания, что в свою очередь должно обеспечить 
продовольственную стабильность и безопасность 
страны.

Кроме того, Президент  поднял и коснулся вопросов 
экологии, равноправия языков, а также призвал к 
модернизации Правительства и в целом призвал 
его работать на благо и интересы граждан страны. 
Президент дал и разъяснил конкретные шаги и 
алгоритмы действий по реализации конкретных 
направлений Послания.

Пандемия показала, что в стране не хватает IT-
специалистов. В связи с этим Глава государства 
поручил обучить не менее 100 тысяч специалистов 
ИТ-отрасли для ускорения процесса цифровизации в 
стране. Это решение, по мнению работников системы 
образования и не только, является стратегическим, 
особенно в условиях развития высоких технологий.

Несомненно, нынешнее Послание Президента 
определяет для всех нас и для страны в целом новые 
пути и возможности преодоления насущных вопросов 
и вызовов в постпандемический период. И мы не 
сомневаемся, что под руководством нашего Президента 
все приоритетные задачи развития, обозначенные в 
Послании, будут успешно реализованы. При этом 
сознательное и активное участие каждого гражданина 
в вопросах, поднятых Президентом, является одним из 
условий реализации Послания.

Коллектив КГУ  ОШ№2

Очередное Послание Президента страны своему народу было ожидаемо. Оно станет этапным рубежом развития 
нашего государства и стратегически важным документом. В Послании Президента больше всего импонирует 
конкретность, масштабность и комплексный охват проблемных зон и стратегических направлений дальнейшего 
поступательного движения страны.

Послание Президента народу Казахстана является важным событием национального и международного масштаба, 
вдохновляющим граждан нашей страны на великие трудовые подвиги и свершения.

Б. АБРОЕВ,
председатель Совета общественного согласия

Жаңару жолына қадам басқан қалың елім! Бүгін - барша қазақстандықтар үшін айрықша күн. Бұл жақсылықтың 
нышаны деп білемін. Білім күнімен қатар Президентіміздің халыққа кезекті жолдауы мәлім болған күн. Қос қуаныш 
құтты болсын! Жолдауда Жаңа Қазақстан құрудың маңыздылығы халық игілігінде екені баса айтылды. Халықтың әл-
ауқатын арттыру, экономиканы көтеру, шағын және орта бизнесті дамыту, бюджет қаражатын дұрыс пайдалану, жер,су 
сияқты ел көкейінде жүрген мәселелерге тоқтала кетіп, әрбір отбасының елдің ұлттық байлығын пайдаланудан нақты 
қайтарым алуға тиіс екенін жеткізіп, балалар жылы аясында «Ұлттық қор – балаларға» жаңа бағдарламасын бастауға 
жол ашуы - өте маңызды қадам . Бағдарлама аясында балалар 18 жасқа толғанға дейін олардың арнайы жинақтаушы 
шоттарына мерзімінен бұрын алу құқығынсыз Ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының 50% 
- ы аударылып, кәмелетке толғаннан кейін жинақталған сома тұрғын үй сатып алуға және білім алуға бағытталатын 
болатыны – бала өсіріп, тәрбиелеп отырған әрбір отбасы үшін қуанышты жаңалық. Өскелең ұрпақтың үлкен өмірге 
бастар Нағыз жолдамасы құтты болсын!

Г. ХАНАФИНА,
«Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы» қоғамдық бірлестігінің 
Қарағанды облысы Саран қалалық филиалының төрайымы



7 сентября 2022 года4 стр. 

Иә, Кеңес заманында қарапайым 
еңбек адамының қоғамдағы орны, рөлі, 
имиджі шарықтап тұрған дәуір болатын. 
Ал соңғы жылдары жастардың басым 
бөлігі жұмысшы мамандықтарынан 
қашқақтап, кәсіпкер немесе басшылық 
жұмысты қалайтынын ешкім жоққа 
шығармас.

Міне, осы орайда Қазақстан 
Республикасының Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің 
ең үздік еңбек әулеттерімен және 
өнеркәсіп жұмысшыларын анықтау, 
еңбек дәстүрлерін арттыру және сақтау, 
жастарды еңбекке құрметпен қарау 
рухында тәрбиелеу мақсатында «Еңбек 
жолы» республикалық конкурсын 
жариялаған болатын.

Аталмыш конкурс еңбек адамының 
мәртебесін қоғамда жоғарылатуға 
және «Жаппай еңбек қоғамы» 
қамқорлығымен еңбек өнімділігін 
ынталандыруға мүмкіндік береді.

Байқауға қатысу үшін Саран 
қаласының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөліміне 
«Өндірістің үздік жас маманы» 
номинациясы бойынша 3 өтінім келіп 
түскен болатын.

Саран қаласы әкімінің орынбасары 
Ералы Оспановтың төрағалығымен 
өткен «Еңбек Жолы» республикалық 
байқауы бойынша қалалық комиссия 
отырысының шешімімен облыстық 
деңгейге байқауға қатысу үшін 3 
қатысушы ұсынылды.

Атап айтатын болсақ, олар № 9 мектеп 
интернатының тәрбиешісі Шпаннагель 
Лидия Игоревна, «Galex Plus» Саран 
тігін-трикотаж фабрикасының тігіншісі 
Жұмашева Жанна Төлеужанқызы, 
«Евромет» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің қара жұмысшысы 
Шаповалов Юрий Викторович.

Нәтижесінде үздік еңбек әулеттерін 
және өндіріс жұмыскерлерін анықтау 
мақсатында өткізілген «Еңбек жолы» 
байқауының облыстық кезеңінде 
Саран қаласының № 9 арнайы мектеп-
интернатының тәрбиешісі Лидия 
Шпаннагель «Өндірістің үздік жас 
маманы» номинациясы бойынша 
жеңімпаз атанған болатын. Енді 
жерлесіміз аталмыш байқаудың 
республикалық кезеңінде Қарағанды 
облысының намысын қорғайтын 
болады.

Өткен аптада «Саран қаласының 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің ұжымы үш қатысушыға 
жұмыс орындарына барып, үшеуіне 
де қала әкімінің міндетін атқарушы 
Алмас Сүлейменовтың Алғыс хатын 
мен Жұмыспен қамту бөлімінің азын-
аулақ сыйлықтарын табыстап қайтқан 
болатын.

Ондағы мақсат - үш номинациядан 
тұратын республикалық конкурстың 
өңірлік деңгейлерінде өздерінің үлгілі 
еңбек жолдарымен ерекшеленген 
сарандықтарға конкурсқа 
қатысқандары үшін алғыс айту, еңбек 
дәстүрлерін дәріптеу және еңбек 
адамдарын ұлықтау, сонымен қатар, 
жастарды еңбекке құрметпен қарауға 
шақыру.

Саран қаласының № 9 арнайы 
мектеп-интернатының тәрбиешісі 
Лидия Игоревнаның әріптестерінің 
айтуына қарағанда ол талапкер педагог, 
алға қойған мақсатына әрдайым қол 
жеткізе білетін білікті де білгір маман, 
шығармашыл тұлға және ақкөңіл һәм 
ашық адам. Мектеп-интернаттың  
педагогтары Лидия Игоревнаның 
кәсіби білімі мен іскерлігіне жоғары 
баға беріп отыр. 

Ол оқушылармен жұмысты әртүрлі 
технологияларды пайдалана отырып, 
әртүрлі формада жүргізеді. Ол сыныпта 
қолданатын қолайлы микроклимат іс-

әрекеттің өнімді және шығармашылық 
процесіне ықпал етеді. Тәрбиешінің 
балалармен ынтымақтастық түріндегі 
қарым-қатынасы әрекетке деген 
танымдық қызығушылықты қолдайтын 
сабырлы, эмоционалды. Сонымен қатар 
Лидияның сөзі балаларға қолжетімді, 
түсінікті, сөйлеу мәдениеті жоғары 
деңгейде дамыған дейді әріптестері.

Лидия Игоревна тәрбиеленушілердің 
ата-аналарымен де тығыз қарым-
қатынас орнатқан. Сондықтан 
болар, ата-аналар тәрбиешінің 
бірде бір өтінішін жерге тасмай, 
балаларды тәрбиелеу мәселелерін 
бірге талқылайды. Сол себепті де 
балалардың мектеп-интернатқа 
келуіне деген ықыластары жоғары. 
Сонымен қатар, оған тағы себеп - 
Лидия Игоревнаның оқушылардың 
жеке ерекшеліктерін ескере отырып, 
сыныптан тыс жұмыстарды шебер 
ұйымдастыруында шығар дейді тағы 
бір әріптестері.

Ал Жұмашева Жанна 
Төлеужанқызының әріптестерінің 
айтуынша, ол 2019 жылы тігінші 
мамандығы бойынша «Galex Plus» 
Саран тігін-трикотаж фабрикасына еш 
тәжірибесіз келген болатын. Кәсіпорын 
жанындағы оқу орталығында оқуды 
аяқтаған ол 2019 жылдың желтоқсан 
айында тігінші болып жұмысқа 
орналасады. Жұмыс барысында Жанна 
Төлеужанқызы өзін тек жағымды 
жағынан ғана көрсеткен. Еңбек тәртібін 
бұзған емес, басшылық тарапынан 
қойылған барлық міндеттерді жедел 
және сапалы орындайды дейді бізбен 
тілдескен оның қасындағы әріптестері.

Ол еңбек өнімділігі тәжірибелі 
тігіншілермен бір жылдан астам уақыт 
бірге жұмыс жасаған екен. Ол өте тез 
тіл табысатын адам және командада 
жұмыс істей алады, бұл оның 
жұмысында қажет өте маңызды қасиет 
болып табылады. Еңбекқорлығымен, 
жұмысты орындаудағы 
жауапкершілігімен, ұқыптылығымен, 
әріптестерімен қарым-қатынаста 
нәзіктігімен ерекшеленеді, сол үшін 
де Жанна Жұмашева ұжымда үлкен 
құрметке ие.

Шапавалов Юрий Викторович, 1999 
жылы туған, «Евромет» ЖШС-де 
2021 жылғы 8 желтоқсаннан бастап 
қазіргі уақытқа дейін жұмыс жасап 
келеді. Юрийге атқаратын лауазымына 

байланысты, өз ауысымында қоса 
жұмыс жасауға да тура келеді, себебі 
ол ауысым бастығы сеніп тапсырған 
жұмысты жақсы атқарады. Ал 
әріптестері болса, оның сондай-ақ 
жақсы сұхбаттасушы екенін, қарым-
қатынас кезінде өте ашық және 
мейірімді екенін айтады. Юрийдің 
ең басты жақсы қасиеттерінің бірі 
- еңбекқорлығы. Қажет болған 
жағдайда, ол тіпті жұмыста қалып, өз 
ауысындағы жұмыс уақытынан тыс 
кездерде де жұмыс жасауға дайын және 
сонысымен ол ұйымға барлық жағынан 
пайда әкелуге жан-тәнімен тырысады 
дейді әріптестері.

«Евромет» ЖШС-де жұмыс жасап 
келе жатқан уақыт аралығында өзін 
жақсы жұмысшы ретінде көрсете 
білді. Сонымен қатар ол әрқашан 
өзіне жүктелген жұмысты тиянақты, 
уақытылы орындайды. Ешқашан да 
еңбек тәртібін бұзбаған. 

Иә, адамды адам еткен еңбек! Ол - 
дәуірлер бойы дәлелденіп келе жатқан 
дүние. Ердің елге танылуы да сол 
еңбектің арқасы. Оның айқын дәлелі – 
біз жоғарыда атап өткен өзінің жұмыс 
жасап жатқан жерінде өзіндік орны 
мен беделі бар шаруақор жандар.

Еңбек адамы – әлеуметтік 
құрылымдардың маңызды бөлшегіне 
айналуы тиіс. Еңбек идеясы – 
азаматтық құл шы  нысты арттырып, 
қоғамды топтастырушы, идеялық-
бағдарлық ұйыстырушыға айнала 
алады. Қоғамның барлық тобына тән 
еңбек идеясы адамдарды әлеуметтік 
мәртебесіне бөліп қарамастан 
барлығын толық қамтитын әлеуетке ие.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2020 жыл ғы 5 мамырда «Egemen 
Qazaqstan» газетіне берген сұхбатында 
«Шындықты айтсақ, шетелдерде 
халқымыз нағыз еңбекқор жұрт ретінде 
әлі таныла қойған жоқ. Бұл біздің 
беделімізге де едәуір нұқсан келтіреді. 
Қажырлы еңбектің арқасында ғана 
көп мәселені шешіп, мемлекетімізді 
дамытамыз, әлауқатымызды 
арттырамыз», деген болатын.

Әлеуметтік өмірді еңбек идея сы 
аясында ұйымдастыруды мемлекет 
дамуының алғышарты ретінде қарау 
орынды. Қоғамдық қатынастарда 
жұмыс істегісі келмейтін жастардың 
болуы, ауадан ақша жасап, тез табысқа 
кенелгісі келетін ойлардың таралуы, 
жеңіл жұмысты місе тұтатын адамдар 
қатарының көбеюі жалпы қоғамдық 
сананың прогрессивтілігіне қарсы 
салмақ тудыруы мүмкін. Соңғы 
оқиғалар тізбегінде күмәнді қаржылық 
институттардың қызметіне, эстрада 
жұлдыздарының лотореясына қатысу 
секілді жалған қамқоршыл көңіл-
күйді көбейтетін шараларға көптеген 
адамдар тартылып жатыр.

Қоғамдық санада кең етек алып 
кетуі мүмкін тоғышарлық, масылдық, 
енжарлық секілді әлеуметтік бағдарлар 
орнай бастағанда еңбек етуге деген ынта 
мен жігер азайып, жұмыс өнімділігі 
төмендей түседі. Адам мүмкіндіктерін 
асыра бағалап, еңбек нарығын қазірден 
цифрлы технологиялардың қолына 
ұстату туралы болжамдар расқа 
айналған күннің өзінде оның көкжиегі 
әзірге көз қарықтырады. Ендеше еңбек 
күшін ұйымдастыру, кадрға арқа сүйеу 
бүгінде өзекті болып қала бермек.

«НЕ КЕЗДЕССЕ ӨЗДЕРІҢМЕН КӨРМЕКПІН, ҚАРАПАЙЫМ АДАМДАРЫ 
ЕҢБЕКТІҢ. БАРЛЫҒЫН ДА БАҒЫШТАР ЕМ СЕНДЕРГЕ, МАХАББАТЫН 
БЕРСЕ МАҒАН ЖЕР-КӨКТІҢ», ДЕГЕН ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВТІҢ 
ТАМАША ӨЛЕҢ ЖОЛДАРЫН БІЛЕТІНДЕРІҢІЗ БАР ШЫҒАР.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

БҮГІНГІ ЕҢБЕК АДАМДАРЫ
ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫ

Суретті түсірген Камила ОСПАНОВА
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯ

КЕЗЕКТІ ОТЫРЫС ӨТТІ

Күн тəртібінде Саран қаласының 
мəдениет, тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімінің 
балаларды, жасөспірімдер мен 
жастарды қызығушылықтары бойынша 
клубтардың жұмысына тарту бойынша, 
№ 7 мектеп-интернаты мен № 16 
жалпы білім беретін мектептеріндегі 
мектеп қауіпсіздік командасының 
жұмысы туралы, Саран қаласының Жас 
техниктер станциясының кəмелетке 
толмағандардың бос уақытын өткізу 
қызметін ұйымдастыру туралы, Абай 
Құнанбаев атындағы Саран жоғары 
гуманитарлы-техникалық колледжі 
мен Саран техникалық колледжіндегі 
құқық бұзушылықтың алдын алу 
шеңберіндегі психологтар мен 
əлеуметтік педагогтардың жұмысы 
туралы мəселелер пысықталды.

Саран қаласының мəдениет, 
тілдерді дамыту, дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімінің басшысы 
Ғалия Төлегенқызының айтуынша, 
балаларды, жасөспірімдер мен жастарды 
қызығушылықтары бойынша клубтарға 
тарту жұмыстарына бөлімге қарасты 
Саран қаласының орталықтандырылған 
кітапхана жүйесінің кітапханалары мен 
қалалық Мəдениет үйі жұмылдырылған 
екен.

Мəселен, кітапхаларға оқырмандардың 
жаңа легін тарту, олардың көкжиегін 
кеңейту һəм əртүрлі жастағы, кəсіптегі 
адамдарды біріктіру, сондай-ақ олардың 
бос уақытын ұйымдастыру мақсатында 
орталықтандырылған кітапхана 
жүйесіндегі кітапханалардың жанынан 
қызығушылықтар бойынша əртүрлі 
клубтар құрылған. Мəдениет бөлімі 
басшысының баяндауынша осындай 
үйірмелер мен қызығушылықтары 
бойынша клубтар адамдарға оңай жəне 
еркін қарым-қатынас жасай алатын, 
қабілеттері мен таланттарын аша 
алатын, сонымен қатар түрлі достар таба 
алатын орта жасауға септігін тигізетін 
көрінеді.

«2022 жылы клубтар мен үйірмелер 
жұмысының аясында «Изготовление 
тростевых кукол из подручных 
материалов», «Красота и простота 
декупажа», «Тактильная книжка – 
малышка своими руками», «Семейный 
оберег»,  «Робототехника. Как 
это работает» сынды шеберлік 
сыныптары, «Детство – это я и ты», 
«Теремок» ертегісі сынды іс-шаралар, 
«Я с книгой открываю мир природы» 
экологиялық экспедиция, «Где эта 
улица, где этот дом?» өлкетану 
зияткерлік ойыны, М. Шахановтың 80 
жылдығына арналған «Ақиқат ақыны» 
əдеби сағаты, «Полет души» атты 
қала ақындарының қатысуымен өткен 
ақындар кеші, «Здесь родины моей 
начало» атты ақпараттық-өлкетану 
тақырыбындағы кездесу жəне т.б. іс-
шаралар өткізілді.

Бұдан бөлек, ОКЖ клубтары мен 
үйірмелерінің белсенді мүшелері 
халықаралық, облыстық конкурстар 
мен акцияларға да қатысып 
жүрген жайы бар. Мəселен, Е. 
Коломицева, А. Кулметтенова, 
Р. Ханбеков, Г. Кайрбекова есімді 
кітапханаларымыздың белсенді 
оқырмандары Ж. Бектұров атындағы 
Қарағанды облыстық жасөспірімдер 
кітапханасы ұйымдастырған 
Əлжаппар Əбішевтің 115 жылдығы 
мен Ғабиден Мұстафиннің 
120 жылдығына арналған 
«Шығармашылық тұлғалар» облыстық 
өлкетану байқауына қатысып, «Үздік 

иллюстрация» номинациясы бойынша 
грамоталармен, ынталандыру 
сыйлықтарымен жəне алғыс 
хаттармен марапатталды», - деп 
тілге тиек етті клубтар мен үйірмелердің 
жыл ішінде атқарған жұмысы туралы 
баяндаған мəдениет бөлімінің басшысы 
Ғалия Тохметова.

Одан кейін отрыстың күн тəртібіне 
сəйкес № 7 мектеп-интернаты мен № 
16 жалпы білім беретін мектептеріндегі 
мектеп қауіпсіздік топтарының жұмысы 
пысықталды.

Мектеп қауіпсіздігі командасы 
(МҚК) дегеніміз білім алушыларда 
позитивті ойлауды қалыптастыру 
бойынша педагогикалық ұжыммен, 
ата-аналар қауымдастығымен тығыз 
ынтымақтастықта жұмыс жасайтын 
əкімшіліктің, мектеп психологының, 
əлеуметтік педагогтың, медицина 
қызметкерінің, жетекші мектеп 
инспекторының өзара іс-қимылының 
бірлігін қамтитын ұйым десек артық 
айтпаған боламыз. Бұндай қауіпсіздік 
топтары барлық мектептерде бар. 
Мектеп директорларының жұмысын 
үйлестіретін жəне бақылайтын мектеп 
қауіпсіздік командаларының құрамы оқу 
жылының басында бекітіліп, дəл осы 
кезде олардың оқу жылына арналған 
жұмыс жоспары құрылады.

Бұл қауіпсіздік командаларының 
құрамындағы адамдардың 
əрқайсысының өздерінің жеке-жеке 
атқаратын міндеттері бар. 

Мəселен, комиссия отырысына 
қатысқан мектеп өкілдерінің 
айтуынша директордың ТІ жөніндегі 
орынбасарлары қажет болған жағдайда 
жалпы сыныппен жəне сол сыныптардағы 
кез келген оқушымен позитивті ойлауға 
байланысты профилактикалық əңгімелер 
жүргізеді, сыныптан тыс жəне қоғамдық 
іс-шараларға тартады. Сонымен қатар, 
ата-аналармен жұмыс жасап, МҚК 
қызметін жүзеге асырады.

Мектептегі педагог-психологтар 
болса, өз жұмыстарын бес бағыт 
бойынша жүзеге асыратын көрінеді: атап 
айтқанда, олар психодиагностикалық, 
а ғ а р т у ш ы л ы қ - п р о ф и л а к т и к а л ы қ , 
психологиялық түзету, дамыту, 
консультациялық, əлеуметтік-
диспетчерлік (қажет болған жағдайда 
орлар оқушыларға психотерапевтке, 
суицидологқа жүгінуді ұсынады) 
жұмыстар. 

Сонымен қатар, олар жасөспірімде 
өзіне-өзі қол жұмсау белгілерін анықтау 
бойынша диагностика жасайды (əсіресе 
7-8 сыныптар мен «тəуекел тобындағы» 
балаларға  тереңдетілген диагностика 
немесе түзету-дамыту жұмыстарын 
жүргізгеннен кейін, ата-аналармен, 
оқушылармен жəне мұғалімдермен 
қайтадан профилактикалық жəне білім 
беру жұмыстарын ұйымдастырады).

Бұдан бөлек, мектептегі қауіпсіздік 
топтарының құрамында əлеуметтік 
педагогтар жұмыс жасайды. Олар – 
балаға немесе отбасына (егер қажет 
болса) жеке тұлғаны əлеуметтендіруге 
бағытталған əлеуметтік сипаттағы 
көмек көрсетеді. Сонымен қатар 
əлеуметтік педагог қалалық жедел 
алдын алу шараларына, ата-аналар 
жиналыстарына, сынып сағаттарына да 
қатысады.

МҚК құрамында сонымен қатар 
мектеп тəлімгерлері де бар. өз кезегінде 
тəлімгерлер «тəуекел тобындағы» 
баланы оқудан тыс қызметке тартуды 
жүзеге асырады, МҚК-ң басқа 
қатысушыларына оқушыларда оң 

ойлауды қалыптастыру бойынша алдын 
алу іс-шараларын ұйымдастыруға 
көмектеседі.

Ал, Саран қаласының ПБ қарасты 
ЖПҚБ ювеналды полиция инспекторы 
болса, есепте тұрған отбасылар 
мен балаларды бақылауды жүзеге 
асырады жəне осы санатпен жұмыс 
бойынша мектепке көмек көрсетеді, 
кəмелетке толмағандар арасында 
құқық бұзушылықтың, қадағалаусыз 
қалудың алдын алу бойынша түсіндіру 
жұмыстарын жүргізеді, өмірлік 
қиын жағдайға тап болған кəмелетке 
толмағандарды əлеуметтік оңалтуды 
жүзеге асырады.

Мектептегі қауіпсіздік тобының 
құрамындағы тағы бір қызметкер 
– медбике. Мектеп өкілдерінің 
мəлімдеуінше медбикелер ай сайын 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
бойынша профилактикалық, 
ағартушылық іс-шараларды өткізеді.

Одан əрмен сөз кезегін «Жас техниктер 
станциясы» КММ директоры Алексей 
Ульянов алды. Алексей Александрович 
кəмелетке толмағандардың бос 
уақытын өткізу қызметін ұйымдастыру 
бойынша атқарған жұмыстар туралы 
баяндап өтті.

«Жас техниктер станциясы» балаларға 
қосымша білім беру коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі қаладағы қосымша 
білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі 
болып табылады. Бұл мекеме Қарағанды 
облысындағы ғылыми-техникалық 
бағыттағы білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын жалғыз қосымша білім 
беру мекемесі.

ЖТС оқу-тəрбие қызметін 
ұйымдастыру əрбір бала өзінің 
шығармашылық əлеуетін ашып, іске 
асыра алатындай етіп құрылған, ал 
балаларды, олардың ата-аналарын бос 
уақыт қызметіне тарту отбасының өзара 
түсіністігі мен құндылықтық бағдарын 
нығайтуға мүмкіндік беретінін алға 
тартады коммуналдық мекеме басшысы.

«2021-2022 оқу жылында Жас 
техниктер станциясындағы 10 
үйірмеде 569 адам қамтылған. 2021-
2022 жылдарға арналған оқу жылында 
«STEM зертхана», «Электротехника 
негіздері» үйірмелері ашылды, ал 
«Робототехника» үйірмесінде 
мемлекеттік тілде оқытатын 
қосымша топ ашылды. Аталған 
үйірмелердің ашылуы техникалық 
шығармашылықты дəріптеу жəне 
оқыту үрдісіне əртүрлі жастағы 
қала балаларын тартуға мүмкіндік 
беріп отырған жайы бар. 2021-2022 
оқу жылында ЖТС үйірмелері түрлі 
деңгейдегі жарыстарға қатысып, 89 
жүлделі орындарды иеленіп қайтты», 
- дейді «Жас техниктер станциясы» 
КММ директоры Алексей Ульянов.

Оның айтуынша «Жас техниктер 
станциясы» КММ негізгі тəрбие міндеті 
қалалық іс-шараларды ұйымдастыру 
жəне өткізу, спорттық-бұқаралық жəне 
техникалық-қолданбалы жұмыстар 
болып табылады. Оның ішіне ғылым 
жəне техника апталықтарын өткізу, 
оқушылардың ғылыми-практикалық 

қызметінің қалалық конкурсын, картинг 
бойынша жарыстар ұйымдастыру, 
робототехника бойынша қалалық 
жарыстар, «Жастардың техникалық 
шығармашылығы» тақырыбында 
қалалық көрмелер өткізу сынды іс-
шаралар кіреді. 

Ал саран қаласындағы жоғары оқу 
орындарындағы құқық бұзушылықтың 
алдын алу шеңберіндегі психологтар 
мен əлеуметтік педагогтардың жұмысы 
туралы Абай Құнанбаев атындағы 
Саран жоғары гуманитарлы-техникалық 
колледжі мен Саран техникалық 
колледжі директорларының оқу тəрбие 
ісі жөніндегі орынбасарлары баяндады.

Олардың айтуынша, психолог 
жəне кураторлар есепте тұрған əрбір 
студент үшін тəрбие жұмысының жеке 
жоспарын əзірледі, ай сайын топтың 
жетекшісі немесе шебері мен кураторы 
тұрғын үй-тұрмыстық жағдайлар 
актілерін толтырады, профилактикалық 
əңгімелер жүргізеді. Сонымен қатар, 
əлеуметтік педагог кураторлармен 
бірлесіп студенттермен құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, нөлдік 
төзімділікті қалыптастыру, ұрлыққа, 
қорқытып тартып алушылыққа жол 
бермеу бойынша кездесулер, дəрістер, 
əңгімелер өткізеді. Колледждердің 
педагог-психологтары жыл бойы оқу 
қызметі кезінде студенттерге бақылау 
жүргізеді, тұлғааралық қақтығыстарды 
шешу мəселелері бойынша жеке 
кеңестер, жасөспірімдерді тəрбиелеу 
жəне оқыту мəселелері бойынша 
педагогтарға кеңес береді.

Бұдан бөлек, аталмыш жоғары оқу 
орындарының тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасарларының мəлімдеуінше, оқу 
жылы барысында олар студенттердің 
мазасыздық, өзін-өзі бағалау, 
социометриялық мəртебе, оқуға 
ынталандыру сынды тұлғалық жəне жеке 
дамуына диагностика жасайды. Сондай-
ақ, жасөспірімдердің жеке мəселелері 
бойынша, ата-аналармен бала-ата-ана 
қатынастары бойынша консультациялар 
жүргізіледі. 

Сонымен қатар, ЖОО 
директороларының ТІ жөніндегі 
орынбасарлары Құқық бұзушылықтың 
алдын алу шеңберінде əлеуметтік 
педагог ЮП инспекторларымен бірлесіп 
сабақтарды дəлелсіз себептермен 
босатып жүрген студенттермен жұмыс 
жүргізетіндігін, жыл бойы əлеуметтік 
педагог ЮП инспекторларымен 
бірлесіп, қолайсыз отбасыларды 
аралайтындықтарын да тілге тиек етті.

Комиссия отырысын қорытындылаған 
қала əкімінің орынбасары Ералы 
Серікұлы кəмелетке толмаған 
жасөспірімдердің өмір қауіпсіздігіне 
байланысты мерзімінде рейд 
жұмыстарын жүргізуді, құқық 
бұзушылықтардың алдын алуда 
мектеп директорлары тарапынан қатаң 
бақылауға алуды жүктеді.

Сонымен бірге құқық 
бұзушылықтардың алдын алу бағытында 
тиісті сала басшыларына оқушылар мен 
ата-аналарға түсіндірме жұмыстарын 
тұрақты түрде жүргізуді тапсырды.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

31 ТАМЫЗДА САРАН ҚАЛАСЫ ƏКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ ЕРАЛЫ 
ОСПАНОВТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН КƏМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР 
ІСІ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ 
КОМИССИЯНЫҢ КЕЗЕКТІ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ.
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Иә, бірінші қыркүйек әр мектеп 
жасындағы балалар үшін тамаша мереке 
болып өтетіні көпке белгілі. Себебі бұл 
күні оқушылар жаз бойы демалыста 
жүріп, сағынған мектептерінің есігін 
ашып, сыныптастарымен қауышады. Ал 
бүлдіршіндер алғаш рет оқу ордасының 
табалдырығын аттайды.

Дәл осы күні қаламыздағы іргелі білім 
ордаларының бірі Абай атындағы жалпы 
білім беретін мектепте алғашқы қоңырау 
салтанаты өтті.

Алғашқы қоңырау үні үлкен үмітпен 
келген жас жүректерді білім шұғыласына 
бөлеп, алтын ұяларымен қауыштырды, 
сағыныш сезіміне бөледі.

Биылғы 2022 жылды мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев «Балалар жылы» 
деп жариялағаны белгілі. «Балаларға 
ерекше назар аудару керек. Себебі 
олардың амандығы – мемлекетіміздің 
жарқын болашағының сенімді кепілі», - 
деп үлкен сенім атқан болатын Президент. 
Биылғы «Сыңғырла, соңғы қоңырау» 
атты білім күні мерекесіне «Amanat» 
партиясының Саран қалалық филиалының 
басшысы Нұргүл Тәжібаева, Саран қаласы 
білім бөлімінің әдіскері, Абай атындағы 
мектептің кураторы Дәурен Бейсенұлы 
қатысты.

Аталмыш жиынға қатысқан 11-сынып 
оқушыларына бұл қоңырау - соңғы 
алғашқы қоңырау, ал 1-сынып оқушылары 
үшін алғашқы. Десекте, бұл күні барша 
оқушыға ерекше құрмет көрсетілді.

«…Семсері бол, Отанның қынабында, 
Сертке ұстаса, селт етпей жалтылдаған», 
– деп ақын Мұқағалидың өлеңдерінде 
айтылғандай, сапта тұрған жас өрендердің 

көзінен отты ұшқын жарқылдайды. 
Салтанатты шараның шымылдығы 
әдеттегіше Әнұранмен түрілді.

Алдымен 1 сыныпқа қабылданған 
жарқын болашақтың кішкентай 
бүлдіршіндері жалықпай білім 
іздейтіндіктерін білдіріп, өлең 
шумақтарын оқыды.

Айта кетейік, «Балалар, бұл жол басы 
даналыққа, Келіңдеп, түсіп, байқап, 
қаралық та. Бұл жолмен бара жатқан 
өзіңдей көп, Соларды көре тұра, қалалық 
па?! Даналық – өшпес жарық, кетпес 
байлық, Жүріңдер, іздеп тауып алалық 
та!», - деп балаларды оқуға, білімге 
шақырып, «Әліппе» оқулығының негізін 
қалаған Ахмет Байтұрсынұлының 
туғанына биыл 150 жыл толып отырған 
жайы бар. 2021-2022 оқу жылында 
«Әліппе» ортамызға келіп қуантса, 
биылғы 2022-2023 оқу жылында 1 сынып 

оқушылары тек қана ана тілінде білім 
алатындығы жақсы жаңалық болып отыр.

Салтанатты шараға қатысқан мектеп 
кураторы, Саран қалалық білім бөлімінің 
әдіскері Дәурен Бейсенұлы барлық 
оқушыларға, мектеп табалдырығын алғаш 
аттаған бүлдіршіндерге алдағы уақытта 
сапалы білім мен тәрбие алуға, еліміздің 
үлгілі азаматтары болып қалыптасуына 
тілектестік білдірді.

«Сіздерді келіп жеткен «Білім 
күні» мерекесімен шын жүректен 
құттықтауға рұқсат етіңіздер. 
Биылғы жыл ерекшелігі мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының 
2022 жылды «Балалар жылы» деп 
белгілеуі. Баланың дамуы және оның 

мүдделері біздің басты құндылығымыз. 
Сондықтан да үкімет олардың сапалы 
білім мен саналы тәрбие ерекше 
көңіл бөліп, назар аударып отыр. Ал 
бұл міндеттерді атқаруда педагог 
қауымның алар орны ерекше. Жаңа 
202-2023 оқу жылы жетістіктер мен 
жағымдық жаңалықтардың жылы 
болсын», - деп жаңа оқу жылына сәттілік 
тіледі Дәурен Бейсенұлы.

Мерекелік шара барысында мектептің 
ұстаз ардагері Алма Сағатова мектеп 
тарихына тоқталып, ұстаздар мен 
оқушыларды жаңа оқу жылымен 
құттықтады.

«Бүгін – ұстаздар мен оқушылар 
үшін қуанышты күн. Балаларымыздың 
болашағы зор болсын! Осы мектептен 
түлеп ұшқан түлектер Сыр өңірінің 
атын әлемге танытатын азамат 
болып, білім шаңырағында бәсекеге 
қабілетті жас ұрпақ тәрбиелене берсін 
деген тілек білдіреміз. Жаңа оқу жылы 
құтты болсын», – деді ардагер ұстаз өз 
сөзінде.

Мектеп келешекті тәрбиелейтін 
киелі шаңырақ болса, осы шаңырақ 
басшысы Гүлден Иманкулова алғашқы 
сөз кезегін алып, оқушыларды, ата-
аналарды, ұстаздарды, салтанатты 
жиынға қатысушы қонақтарды «Білім 
мерекесімен» құттықтады.

Оқушыларға, мектеп табалдырығын 
алғаш аттаған бүлдіршіндерге алдағы 

уақытты жақсы білім мен тәрбие алуға, 
еліміздің үлгілі азаматтары болып 
қалыптасуына тілектестік білдірген 
мектеп директоры: «Қайырлы күн, 
құрметті қонақтар, ұстаздар, ардақты 
ата –аналар! 1 қыркүйек – айтулы 
және жалпы халықтық мереке. 
Бүгін мектепке бірінші рет келетін 
қаракөздеріміз үшін алғашқы қоңырау 
соғылып, білімге, ілімге деген ғажайып 
жаңа өмір жолы басталатын күн. 
Жалпы жаңа оқу жылы өмірімізде игі 
дәстүрге айналып, бірталай ұрпақтарды 
біріктірді. Осы ретте барша оқушылар, 
ұстаздар мен ата-аналарды білім 
жылының басталуымен шын жүректен 
құттықтаймын. Мектеп ұжымына 

алдағы оқу жылында межеден 
жаңылмай, толағай табыстарға жете 
беруіне тілектеспін», - деді өз алғы 
сөзінде.

Салтанатты саптық түзілісте мектептің 
ерекше жетістіктері аталып өтілді. 
Мектептің оқу-тәрбие ісіне белсене 
араласқан оқушыларАлғыс хаттармен 
марапатталды.

Кез келген мерекенің көркі – ән мен 
күй. Интернацинал жауынгерлерге 
арналған монумент алаңында келген 
құрметті қонақтар мен ата-аналардың, 
оқушылардың құрметіне 8 «Б» 
сыныбының оқушысы Тәттіғалы Нұрдана 
мен 8 «Ә» сыныбының оқушысы Өмірбек 
Жанеркенің орындауындағы «Атамекен» 
және «Мектебім» әндері көңілдерді көкке 
шарықтатып, барша қауымды дән риза 
қылды.

Осылайша алғашқы қоңырау үні 
Алатаудың бөктерін ән мен күйге бөлеп, 
Абай атындағы мектептің шәкірттерін 
білім нәрімен сусындауға шақырып, 
оларға шабыт пен қуаныш күйін сыйлады.

1 қыркүйек – кез келген жанның 
жүрегінде алтын әріппен жазылатын 
тарихи күн. Себебі, әрбір азамат дәл осы 
күні мектеп табалдырығын аттап, білім 
жолын бастаған. Енді міне, көзді ашып-
жұмғанша оқушылардың жазғы демалысы 
аяқталып, алтын ұя мектебіне қадам 
басты. Яғни жаңа оқу жылы басталды.

Сонымен қатар, бұл мереке кейбір 
азаматтардың мектеп қабырғасын, 
колледж және жоғары оқу орындарына 
барған күндерін еске түсірумен сипат 
алса, жас мұғалімдердің алғашқы жұмыс 
күні әсері мен толғанысын айғақтайтын 
ұмытылмас сәттерімен есте қалады.

Әрбір адамның өміріне ерекше әсер 
қалдыратын бұл күн еліміздің барлық 
тұрғындарының басын біріктіреді: мектеп 
табалдырығын аттауға асыққан бірінші 
сынып оқушылары, өзі армандаған 
мамандыққа қол жеткізген ЖОО-ға 
мақтанышпен келген мектеп қабырғасын 
жаңа ғана аяқтаған түлектер, осы күйді 
екінші рет бастан кешіп отырған ата-
аналар.

Білім беру мекемелерінің педагогтары 
мен жетекшілері бұл күні білім 
қабырғаларын аттағалы тұрған оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді қарсы алады, бұл 
күн тек атаулы мереке ғана емес, бұл 
біздің еліміздің болашағы тәуелді болған 
қызу қайнаған, жауапты кезең бастамасы.

Осы орайда, «Шырылдаған тыным 
алмай, Қоңыраудың үні қандай?! 
Мақсатына жете ме адам, Оқу оқып, білім 
алмай?!», – деп ақындар жырлағандай 
алғашқы қоңырау үнімен бірге, әр адам 
өмірінің жеке тұлға және азамат ретінде 
қалыптасу кезеңі басталады.

Сыңғырла, алғашқы қоңырау! 
Санаға білім құйылсын, саналы ұрпақ 
жадына отаншыл рух пен тәлімді 
тәрбие нәрі түйілсін! Жастар жылында 
оқушыларымыздың жетістіктері көп 
болып, мерейлері үстем түссін! Жыл 
бойы шәкірттер оқуға бүгінгідей сергек 
те сезімтал шабытпен кіріссін! Сыңғырла, 
қоңырау!

БИЫЛҒЫ 1 ҚЫРКҮЙЕК – БІЛІМ КҮНІ МЕРЕКЕСІ МЕКТЕП 
АУЛАЛАРЫНДА ДӘСТҮРЛІ ФОРМАТТА ӨТКІЗІЛДІ. ЖАҢА ОҚУ 
ЖЫЛЫНА ЖАҢАШЫЛДЫҚПЕН ҚАДАМ БАСҚАН ҰСТАЗДАР 
МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚУАНЫШТАРЫНДА ШЕК ЖОҚ. АҚ 
КӨЙЛЕК КИІП, АҚ БАНТИК ТАҚҚАН, ҚОЛДАРЫНА ГҮЛ ҰСТАП, 
АРҚАСЫНА СӨМКЕСІН АСЫНҒАН ОҚУШЫЛАР ТАҢ ЕРТЕМЕН 
ҚАЛА КӨШЕЛЕРІНЕ ДЕ, МЕКТЕП ҚАБЫРҒАСЫНА ДА ЕРЕКШЕ 
СӘН КІРГІЗГЕНДЕЙ БОЛДЫ.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ

СЫҢҒЫРЛА КҮМІС ҚОҢЫРАУ

Суретті түсірген автор

ҚОҢЫРАУ ҮНІ ЕСТІЛДІҚОҢЫРАУ ҮНІ ЕСТІЛДІ
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27 августа в актовом зале КГП 
«Центральная больница г. Сарани» 
состоялось торжественное награждение 
участников детского конкурса рисунков 
«Медицина глазами детей», посвященного 
Году детей. 30 детей, в возрасте до 12 лет, 
принимали самое активное участие в данном 
конкурсе, демонстрируя эстетический вкус 
и художественное мастерство. Онлайн-
голосованием были определены пять 
победителей конкурса, которые были 
отмечены грамотами и сертификатами. 
Не остались без внимания и остальные 
дети. Им также были вручены сладкие 
призы. Чтобы более полно представить 
вам картину того дня, и той атмосферы, 
царящей в нем, мы непосредственно 
обратились к тем, кто в той или иной 
степени был причастен к этому радостному 

и долгожданному событию. Ожидаемому и 
взрослыми и детьми.

Гильмутдинова Нурия Рахиловна:
О конкурсе я прочитала в Инстаграме, 

сообщила внучкам. И две моих внучки – 
Асатулина Зарина (6 лет), и Искакова 
Аделия (10 лет), с удовольствием приняли 
в нем участие. Сами придумывали 
сюжеты, и настолько были увлечены 
этим занятием, что их невозможно 
было оторвать от белых листочков, 
на которых удивительным образом 
стали появляться очертания кабинета 
врача, медицинской лаборатории, 
бьющегося сердечка… У Аделии, мама 
– медицинский работник, и поэтому 
эта тема ей очень близка. Мы все 
с нетерпением ждали результатов 
голосования, и когда они были объявлены, 

то не было предела детской радости. 
Мои внучки вместе с 4-летним внуком 
Каримом, воспитанником детского сада 
«Колобок», тоже принимавшем участие 
в раскрашивании рисунка, были вдвойне в 
восторге от того внимания, которое им 
было оказано организаторами конкурса 
во главе с директором Центральной 
больницы г. Сарани Ермолаевым Иваном 
Евгеньевичем, лично вручившим им 
грамоты и сертификат от творческой 
студии «ИZЮМ» за одержанную победу. 
Благодарна за праздник, подаренный 
детям, за их улыбки и счастье в их глазах!

Кашина Татьяна Владимировна:
О конкурсе детских рисунков узнала из 

социальных сетей. У нас вся семья любит 
рисовать. Дочь Лиза – вдвойне. Она с 
большим желанием посещает студию 
изобразительного искусства в Детской 
школе искусств п. Актас. И конечно же мы 
не могли пройти мимо этой информации. 
Тем более, что рисунки на темы 
медицины очень актуальны. Рисунок 
моей 10-летней дочери был посвящен 
животрепещущей теме, затрагивающей 

каждого из нас – коронавирусу. И борьбе 
с ним. Очень тщательно подбирала 
цвет, фон, чтобы  донести до зрителя 
всю остроту поднятой темы. Победа в 
конкурсе вдохновляет Лизу на новые 
темы, в которых отображена вся гамма 
чувств, «выплескивающихся» на 
изначально белый лист. И мы наблюдаем 
за этим преображением с радостью, 
с восторгом, с замиранием сердца. 
Огромная благодарность директору 
Центральной больницы г. Сарани, и 
всем, кто причастен к этому конкурсу, за 
пережитые эмоции, за все!

… Поздравляем победителей и призеров 
детского конкурса рисунков «Медицина 
глазами детей» - Кашину Елизавету – 1 
место, Асатулину Зарину – 2 место, Искакову 
Аделию – 3 место, Жолдос Аялу – 4 место, 
Кусайынову Камилу – 5 место. И желаем 
всем участникам творческого вдохновения 
и исполнения самых сокровенных желаний.

Верим, что впереди их ждут еще не менее 
замечательные конкурсы, и их рисунки 
будут полны любви, надежды, доброты и 
милосердия!

Рисунки детей. В них столько детской непосредственности, и того особого 
очарования, которое свойственно только им – нашим милым, искренним 
почемучкам. Эти рисунки притягательны уже тем, что нарисованы сердцем. А 
оно у них доброе, хрупкое, и сострадательное. Как и у медицинских работников, 
чьи профессии были отображены в них.

Татьяна СТРЕЛЬЧУК

ГОД ДЕТЕЙ

И РИСУЕТ КАРАНДАШ СВЕТЛЫЕ ТВОРЕНЬЯ

Нынешнее лето прошло 
продуктивно не только у ребят, 
но и в самих образовательных 
учреждениях. В течение всего летнего 
периода в школах города проводился 
капитальный и текущий ремонты – и 
очередной учебный год школьники 
встретили в обновленных учебных 
заведениях. В школах и детских садах 

города, где это требовалось, была 
отремонтирована система отопления, 
учебные кабинеты и столовые, 
актовые и спортивные залы, 
котельные и т.д. Также благоустроена 
территория вокруг школ. В этом году 
было запланировано открытие 25 
первых классов, из них с казахским 
языком обучения семь, с русским 

– восемнадцать. Более пятисот 
первоклашек в первый раз вступили 
в новые школьные классы, где их 
встретили заботливые педагоги, 
чтобы открыть для них Мир знаний.

Во всех образовательных 
учреждениях в этот день прошли 
торжественные линейки. Не стала 
исключением и общеобразовательная 
школа №6, которая гостеприимно 
распахнула свои двери для ребят из 
близлежащих районов. В этот день 
во дворе школы звучали радостные 
голоса взрослых и детей, которые 
встретились после долгих летних 
каникул, звучали традиционные 
школьные песни и, конечно, 
радостное настроение создавали сами 
педагоги, много лет проработавшие в 
этом учебном заведении.

В торжественной линейке 
приняли участие почетные гости 
школы – руководитель ГУ «Отдел 
образования г. Сарани» А. Бактыбаев 
и председатель городского Совета 
ветеранов Ж. Токушева.

Обращаясь к школьникам, 
родителям и педагогам,  А. 
Бактыбаев адресовал самые теплые 
поздравления первоклассникам, 
отметив, что для них открывается 
новая страничка жизни – школьная 
пора; учащимся выпускных 
классов, для которых этот учебный 
год станет самым ответственным. 
И конечно, особые пожелания 
были адресованы педагогам – это 
пожелания профессионального 
роста, талантливых и благодарных 
воспитанников.

С поздравлениями и искренними 
пожеланиями выступила и директор 
школы Т. Мазина, также пожелавшая 
успешного учебного года. 

Настоящим открытием для ребят 
стала праздничная программа 
– сюрприз, подготовленный 
специально для них с участием 
полюбившихся Фиксиков. 

Вновь прозвенел традиционный 
школьный звонок – почетное право 
было предоставлено ученику 10 
класса Алибеку  Бопебаеву и ученице 
1 класса – Эвелине Чорной.

Ну что ж, начался новый учебный 
год, который обязательно принесет 
всем ученикам новые открытия, 
встречи и позитивные эмоции! С 
Днем Знаний, друзья! С новым 
учебным годом!

Первого сентября для юных жителей нашего города 
прозвучал очередной школьный звонок, возвестивший о  
начале нового учебного года.

Надежда ЦХАЙ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

НОВЫХ ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ!НОВЫХ ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ!
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1 сентября стартует новый учебный 
год и отмечается праздник – День знаний. 
В Год детей в Казахстане в День знаний 
в библиотеках всех ребят встречают их 
друзья – книги, которые станут для них 
настоящими спутниками и помощниками 
в учебе.

Произведения замечательных детских 
поэтов и писателей поделятся историями 
на самые близкие для школьников темы: 
школы, учёбы, дружбы. Книжные издания 
помогут начинающим школьникам 
познать мир букв, цифр, познакомиться 
с окружающим нас миром. Вниманию 
читателей младшего и среднего школьного 
возраста представлена научно-популярная 
литература, которая в занимательной 
форме рассказывает о науке. Самые 
пытливые умы найдут ответы на вопросы 
из области физики, химии, анатомии, 
астрономии и многих других наук. 

Веселые школьные истории и 
сказочные повести расскажут много 

интересного и увлекательного о 
путешественниках, изобретениях, тайнах 
планеты, познакомят с героями народного 
фольклора разных стран, раскроют 
удивительные факты из жизни обычных 
вещей. 

Энциклопедии из разных областей 
знаний, книги из серии «Я познаю мир», 
развивающие книги с логическими 
играми и интересными задачами помогут 
учащимся в овладении школьной 
программой, сделают процесс обучения 
нескучным и интересным.

Библиотеки помогут юным читателям 
перейти от летнего отдыха к учебе: 
вспомнить книги, которые они прочитали 
летом, любимых героев, повторить 
вопросы школьной программы, интересно 
и с пользой провести время, вспомнить 
или узнать разнообразную интересную 
информацию из области различных наук.

Приглашаем всех, всех, всех на День 
знаний в библиотеки нашего города!

Вашему вниманию предлагаются 
фрагменты беседы с ветераном 
образования, отличником просвещения 
КазССР, награжденной труженицы 
тыла военных лет, всю свою жизнь 
посвятившей образованию – Таласовой 
Лидией Павловной.

Уважаемая Лидия Павловна, 
школа и Вы – это единое целое, и оно 
неотделимо от вас, от вашей жизни. 
Каким вам запомнился ваш первый 
школьный урок?

- До сих пор с теплотой вспоминаю все, 
что связано со школой. Я жила ею. Ее 
буднями и своими мечтами. Мой первый 
школьный урок – урок географии. 
Волнение конечно же было, ведь на уроке 
присутствовал сам директор школы! 

Его поддержка и слова: «Так держать, 
но быть смелее», запомнились на всю 
жизнь. С годами пришла уверенность в 
своих знаниях, и в том, что школа – это 
мое все. И я сделала правильный выбор, 
став учителем!

- Говорят, что бывших учителей 
не бывает. Вы согласны с этим 
утверждением?

- Не только согласна, но и своей 
педагогической деятельностью 
подтверждаю эти слова. Школа, 
Совет ветеранов образования… Я 
всегда старалась быть в курсе всех 
нововведений в образовании. И по мере 
своих сил и возможностей продолжала 
быть в строю, ощущая себя значимой 
частичкой вверенного мне коллектива. 

Горжусь званием «Педагог», и несу его 
с честью на протяжении всей своей 
жизни.

- Учитель. Это слово свято во 
все времена. Каким вы видите 
современного учителя?

- Современный учитель должен 
идти в ногу со временем. Внедрять 
в учебный процесс все то новое, что 
способствует повышению качества 
образования. Быть эрудированным, 
высококвалифицированным специалистом, 
болеющим душой за каждого своего 
ученика. Прекрасным оратором, 
умеющим увлечь детей, зажечь огонь в 
их сердцах. И конечно же любить свою 
профессию, быть верным ей и своему 
делу.

- Ваши пожелания учителям в этот 
торжественный и волнительный день.

- Не забывать о той благородной 
миссии, которую они несут в этот мир. 
Стремиться наполнить его добротой. 
Помнить, что именно от их знаний, того, 
что они вложат в учеников, в дальнейшем 
зависит выбор их будущей профессии и 
нахождение себя в этой жизни. Улыбок, 
цветов, праздничных поздравлений.

Мы, ветераны образования, всегда 
готовы поделиться опытом своей работы, 
тем багажом жизненной мудрости, 
которая хранит наша память. И быть с 

вами, в этот светлый, неповторимый, и 
очень торжественный день!

… Таласова Лидия Павловна. 
Удивительный человек, редкой 
душевной красоты и обаяния. В свои 
92 года, из которых 45 лет отдано 
образованию, она остается верна 
избранной профессии. Долголетия 
Вам, дорогая Лидия Павловна, 
неуспокоенности сердца, и еще 
много новых, незабываемых встреч 
со школой, с солнечными тропками 
школьного детства и окрыленностью 
юношеской мечты! С праздником, с 
Днем знаний!

1 сентября – праздник начала нового учебного года. Самый 
долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный 
порог, и по-особенному волнительный для выпускников. Ведь 
у них с этим днем будут связаны самые яркие воспоминания из 
неповторимой школьной поры. Школа, одноклассники… Разве 
можно забыть все то, что дорого сердцу? Первую школьную 
любовь, первые успехи, переливчатый школьный звонок. И 
незабываемых учителей, помнящих каждую их слезинку, улыбку, 
взгляд. Вкладывающих в них свои знания и безграничную любовь.

СЕНТЯБРЬ ЛАДОШКОЮ КЛЕНОВОЙ, 
В БАГРЯНОЙ РОСПИСИ СТУЧИТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна СТРЕЛЬЧУК

Открывая книгу –
открываешь мир.

КНИЖНЫЙ БУМ 
«СТРАНА ЗНАНИЙ»

КУЛЬТУРА

И. МИРОШНИКОВА,
руководитель Библиотеки семейного чтения №1

Библиотека семейного 
чтения №1, расположенная 
по адресу: улица Московская, 
5, рада сообщить вам 
о пополнении целым 
рядом новых книг. 
Это художественная 
литература, написанная в 
самых различных жанрах 
– детективы, любовные, 
психологические романы, 
научная фантастика. А также 
н ау ч н о - п о з н а в а т е л ь н а я 
литература, которая 
пользуется огромным 
спросом у читателей самых 
разных возрастов. Наших  
читателей, без сомнения, 
заинтересуют книги о 
животных, о волшебных 
существах и многое-многое 
другое…

 Предлагаем ознакомиться 
с некоторыми из них.

Әли А .М. «Қазақ 
жерін мекендеген алып 
жануарлар» «Вымершие 

гиганты Казахстана»
Қазақ жерін мекендеген 

алып жануарлар» атты 
виртуалды кітаптың 
беттерінде көне замандағы 
тиранозавр, алып - мамонт 
пен мүйізтұмсық тіріліп, 
ғажайып кезеңді көз алдына 
келтіреді! Уақыт бойынша 
саяхат жасажәне тарихтан 
бұрынғы жануарлармен 
фотосуретке түс! Жаныңда 
тарихта аты ғанақалған 
динозавр серуендеп жүргенін 
тамашала!

В виртуальной книге 
«Вымершие гиганты 
Казахстана» оживают 
из прошлого хищный 
тираннозавр, мамонт 
– исполин и носорог! 
Путешествуй во времени и 
делай фотографии вместе с 
доисторическим животным! 
Наблюдай, как рядом с тобой 
прогуливается вымерший 
динозавр!

А. Клейбурн. «Атлас 
русалок». Волшебные 
морские существа со всего 
света/ Анна Клейбурн;пер. с 
англ. В. Лобачевой.-2021.

В любой точке мира, где есть 
вода, есть и легенды, истории 
и даже рассказы очевидцев 
о волшебных подводных 
жителях. Однако русалки не 
любят показываться людям и 
старательно скрывают свои 
тайны…

Мир животных/пер. с 
англ. В. Однороговой.-2021

(Детская энциклопедия)
В данной энциклопедии 

содержится более трехсот 
впечатляющих иллюстраций и 
представлены увлекательные 
факты о царстве животных.

Вы  сможете с пользой 
провести свободное время 
– насладиться чтением 
книжных новинок.

Приятного вам чтения!

Уважаемые читатели!
Новые книги в библиотеке – это всегда маленький праздник.

И. Кириакиди, 
библиотекарь Библиотеки семейного чтения №1

БИБЛИОТЕЧНЫЕ 
НОВИНКИ
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Жаз маусымының басталуымен жіті ішек 
инфекциясының деңгейі жоғарылайды. Оның 
басты себебі: тағамның сақталу ережелерінің 
бұзылуы, сапасыз суды пайдалану, жеке бас 
тазалығының сақталмауы.

Ауруға өз бетімен емделіп, дәрігердің 
тағайындауынсыз дәрі ішуіне жол беруге 
болмайды. Өйткені іш өту кезінде дәрілердің 
көбі пайдасыз, ал кейбір жағдайларда тіпті 
зиян келтіреді. Сондықтан бала құсып, іші 
өтіп жатса «Регидрон» ерітіндісі, қайнаған 
су, жеміс- жидек суы, күріштің қайнаған суы, 
айран түрінде қосымша сұйықтық берудің 
маңызы өте зор.

Есіңізде болсын:
— Жіті асқазан-ішек ауруларын тудыратын 

көптеген бактериялар гигиена ережелері 
бұзылған жағдайда олар суда, тамақта, 
ойыншық бетінде болуы мүмкін. Сондықтан 
ауру тудыратын микробтардың баланың 

аузына түсуіне жол бермеуге тырысыңыз, 
яғни жеке бас гигиенасын, тұрмыстық 
гигиенасын сақтау қажет. Баланы жастайынан 
тазалыққа баулу қажет.

— Баланы алты ай бойы тек қана емізу 
керек, 6-7 айлық кезінде оның ас мәзіріне 
таза, нәрлі, жақсылап дайындалған тағамды 
енгізуді бастаңыз.

— Балаға қолыңызда бар ең таза суды беру, 
берер алдында оны қайнатып, суытып қою 
қажет.

   Тек ананың сүтінде ғана баланы өмірінің 
алғашқы айларында инфекциялардан  
қорғайтын иммундық қасиеттер бар. Ана 
сүтін еметін баланың іші өтсе де, ауыру 
жеңіл түрде өтеді, тез айығып кетеді.

Құрметтіата-аналар! Осы ұсыныстардың 
барлығын орындау Сіздің сәбиіңізді жіті 
ішек жұқпалы ауруларынан қорғауға және 
оның алдын алуға көмектеседі!

Жіті ішек инфекциясы дегеніміз не, ол адамның ағзасына ауыз арқылы 
кіретін, әртүрлі бактериялар себебінен пайда болатын ауыршаңдық. 
Бұл бактериялар дәреттің бузылуымен қоса, асқазан-ішек жолдарының 
зақымдалуына әкеліп соғады.

«Саран қалалық санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау басқармасы» РММ 

АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНЬ

ЖІТІ ІШЕК ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ 
АЛДЫН АЛУ

РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС

Қазіргі заманғы әлемде сыбайлас 
жемқорлықпен күресуді күшейту 
жұмысы үздіксіз жүргізілуде және 
әрдайым жетілдірілу үстінде.

Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» заңында сыбайлас 
жемқорлыққа мынадай анықтама 
берілген: бұл – «...жеке түрде 
немесе делдалдар арқылы мүліктік 
игіліктерді заңсыз алу және 
мемлекеттік қызмет атқарушы 
тұлғалардың, сондай-ақ оларға 
теңестірілген тұлғалардың өз 
лауазымдық өкілеттіктері мен 
өкілеттеріне қатысты мүмкіндіктерін 
мүліктік пайда табу үшін жеке 
басына пайдалануы, сондай-ақ 
аталмыш тұлғаларға жеке және заңды 
тұлғалардың көрсетілген игіліктер 
мен жеңілдіктерді құқыққа қайшы 
түрде пара  ұсыну жолымен сатып 
алуы». Қарапайым тілмен айтатын 
болсақ, сыбайлас жемқорлық – бұл 
қызмет дәрежесін жеке мақсатта 
пайдалану. 

Елiмiзде осы мәселеге арнайы 
қабылданған заңдар да, атқарылып 
жатқан жұмыстар да баршылық, 
бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн 
тапқан жоқ. 

Қазақстан Республикасының 

Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы 2022 жылғы 01 ақпандағы 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мәселелері жөнінде 
кеңесінде» халық арасында 
ақпараттық түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуді күшейтуге шақырды. Бүкіл 
қоғамды жемқорлықпен күресуге 
жұмылдыру қажет. «Жемқорлық 
– індет, онымен күресу – міндет» 
қағидатын баршаның санасына сіңіру 
бүкіл мемлекеттік органның ортақ 
жұмысы болуға тиіс. Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың айтуынша, мемлекеттік 
аппаратта жобалық басқару 
қағидаттарын енгізуді жалғастыру 
маңызды. Барлық мемлекеттік орган 
жұмыстың жаңа форматына белсенді 
кірісіп, оларды іс жүзінде қолдануы 
керек.

Сыбайлас жемқорлық – қоғамның 
қауіпті дерті. Осы заңсыз 
әрекеттермен қоғамдық ортаның 
және мемлекеттік органдардың, 
халықтың қызмет етуіне қатер 
төндіретін қауіпті дерттің алдын 
алудың, оны жоюдың тетігі халықтың 
өзінде. Сондықтан, әрбір саналы 
азамат осы дертке қарсы шығуы 
қажет. Ел мүддесі – әр азаматтың өз 
қолында.

Р. ЖИЕНБАЕВА,
Саран қалалық қазынашылық басқармасының басшысы                                          

 «Коррупция» термині латын тілінің «corrutpere» деген сөзінен 
шығып, мағынасы жағынан «мемлекет организмін, қоғамдық 
қарым-қатынастарды бұзу» дегенді білдіреді, «параға сатып 
алу» терминімен сәйкес, яғни лауазымды тұлғаның өз билігі 
өкілеттігі мен сеніп тапсырылған құқығын заңға және моральдық 
нормаларға қайшы келетін өтірік айту, бопсалаушылық, сөзбұйда 
жасау жолдарымен жеке бас пайдасы үшін пайдалануы. Көбіне бұл 
термин бюрократиялық аппаратқа және саяси элитаға қатысты 
жиі қолданылады. Осыған сай термин әдетте бастапқы латын 
сөзінің бірінші мағынасынан шығатын кең мағынаға ие, әдепсіздік 
тәртіпті білдіреді.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
5 ПРОСТЫХ ПРАКТИК
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ

Жизнестойкость — это способность справляться с труд-
ными ситуациями, одновременно сохраняя внутреннее 
спокойствие и силы. Майкл Джеймс Вонг, учитель йоги 
и медитации, считает, что есть практики, которые могут 
развить это умение.

Мы все должны развивать свою стойкость — она оберегает и поддерживает 
нас в особенно тяжёлые периоды жизни. Дух, получивший хороший отдых, 
— залог целеустремлённости поступков и мудрости решений.

Иными словами, в трудные времена мы не должны сдаваться. Но надо на-
учиться отдыхать, потому что это самый мощный путь к восстановлению и 
пополнению своих сил. Никогда не думайте об отдыхе как о чём-то вредящем 
прогрессу, ведь он совершенно необходим, чтобы подняться после падения. 
Отдых — это осознанное действие, направленное на снятие стресса и укре-
пление жизнестойкости.

1. Давайте отдых телу
Выделите время, чтобы успокоиться физически. Если вы устали или измо-

таны, поспите или найдите способ восстановиться как-то иначе. Сведите ак-
тивность к минимуму и действительно разрешите себе делать меньше.

И помните: ничто не заменит крепкого ночного сна, поэтому ложитесь в 
постель пораньше или позвольте себе поспать подольше утром и не кори-
те себя за это — лучше оцените позитивные результаты хорошей спокойной 
ночи. Ранний подъём не признак успеха, сон допоздна не признак лени. От-
дых есть отдых: когда тело как следует расслабилось, вы поднимаетесь утром 
бодро и с осознанием цели.

2. Давайте отдых дыханию

Сделайте паузу и задержите дыхание, считая от одного до четырёх.
Повторяйте это упражнение 10 раз или просто установите таймер на 2–3 мину-

ты и непрерывно выполняйте эти четыре действия, пока время не выйдет. При же-
лании продолжайте сколько угодно — дыхательная практика для этого прекрасно 
подходит, поскольку она весьма полезна для достижения состояния умиротворён-
ности и его поддержания.

Это отличная ежедневная техника, к ней можно прибегать в любое время в мо-
менты стресса или сильного беспокойства.

Замедлите дыхание и сфокусируйтесь на его успокоении. Старайтесь ды-
шать ровно, свободно и ритмично. Осознанное и согласованное дыхание 
успокаивает нервную систему и повышает качество вдохов и выдохов, что, в 
свою очередь, позволяет нам чувствовать себя способными и умиротворён-
ными. Вам может пригодиться практика равномерного дыхания, описанная 
далее.

Представьте себе, будто дыхание состоит из четырёх равных фаз:
Вдох.
Пауза и задержка дыхания на максимальном вдохе.
Выдох.
Пауза и задержка дыхания на максимальном выдохе.
Теперь представьте схему дыхания в виде квадратной коробки: выполняя 

каждое из действий, вы как бы скользите вдоль одной из сторон, медленно и 
равномерно, позволяя дыханию удерживать постоянный неспешный ритм.

Начните упражнение с дыхания на четыре счёта для каждой из сторон ква-
драта.

Вдохните, считая от одного до четырёх.
Сделайте паузу и задержите дыхание, считая от одного до четырёх.
Выдохните, считая от одного до четырёх.

3. Давайте отдых разуму
Даже разрешая расслабиться телу, мы частенько позволяем разуму непрерыв-

но прокручивать одни и те же мысли. В некоторых случаях, когда тело отдыхает, 
разум даже набирает большие обороты, его одолевают бесконечные думы и тре-
волнения.

Одна из техник, которые вам в этом помогут, — практика медитации. Она по-
зволяет свести к минимуму всё, что отвлекает разум, и перевести его в режим «не-
мышления». Существуют разные стили этой практики, и один из них наверняка 
сослужит вам хорошую службу — дзадзэн, «сидячая медитация». Дзадзэн, очень 
популярная в Японии, уходит корнями в буддийские учения. Это время, посвя-
щённое максимальной осознанности и полному присутствию в текущем моменте.

Если хотите заняться дзадзэн, удобно сядьте на полу. Обычно скрещивают ноги, 
но если вам это некомфортно, просто найдите положение, в котором вам приятно 
сохранять неподвижность некоторое время. Если, например, вам удобнее сидеть 
на стуле или на диване, это тоже нормально. Выбирайте вариант, в котором ваше 
тело не будет испытывать физического напряжения. Возможно, вам захочется 
подложить подушку.

Итак, удобно устроившись, прищурьтесь и спокойно смотрите на пол прямо пе-
ред собой. Если хотите, можете закрыть глаза. В традиционной практике дзадзэн 
вам могут предложить сесть в нескольких сантиметрах от стены и позволить 
взгляду без напряжения сосредоточиться на ней.

Дзадзэн — практика абсолютной осознанности, присутствия в текущем момен-
те и освобождения от мыслей, которые наверняка будут пытаться похитить ваше 
внимание. Это также практика немышления и непоколебимой сфокусированно-
сти. При действительно осмысленном подходе она отлично помогает разуму осво-
бодиться от размышлений, что постоянно соблазняют нас, потворствуя слабостям 
и отвлекая.

Сеанс дзадзэн традиционно длится 40 минут. Если можете уделить медитации 
столько времени и готовы ею заниматься, сфокусированность внимания на этот 
период непременно принесёт вам немалую пользу. Однако для первого раза это 
может быть слишком долго, поэтому мы предлагаем начать с более короткой сес-
сии или просто с комфортной для вас длительности.

4. Давайте отдых эмоциям
Люди, как известно, существа эмоциональные; мы способны испытывать широ-

чайший спектр эмоций, от волнения до разочарования, от страсти до страданий и 
бесчисленного множества других чувств, сильно влияющих на энергию и способ-
ности. Для людей с обострённой эмпатией и чувствительностью эмоции, постоян-
но накатывающие волнами, могут быть весьма истощающими и утомительными.

А раз так, нужно научиться утихомиривать эти волны, порождаемые жизненны-
ми обстоятельствами, и по мере сил стремиться к невозмутимости и эмоциональ-
ной отстранённости. Мы должны понимать: чтобы успокоить чувства, надо уметь 
намеренно отстраняться от особо драматических моментов и слишком сильных 
переживаний.

Выбирая отдых от эмоций, мы даём себе время задуматься, ощутить длитель-
ную лёгкость и зачастую обнаруживаем, что точки максимума необязательно 
должны быть горными вершинами, а точки минимума — плоскими пустынями, 
как мы себе их представляем. Когда мы позволяем себе таким образом отдохнуть, 
наш взгляд на эмоции меняется и это помогает провести чёткую грань между тем, 
что действительно требует нашего внимания, и тем, что нас только отвлекает.

5. Давайте отдых духу
На пути к исцелению не обойтись без духа надежды, но это не значит, что мы 

не можем дать передышку и ему. Порой, если мы слишком крепко держимся за 
надежду или за путь исцеления и не ослабляем хватку ни на минуту, эта ноша ста-
новится для духа непосильной, особенно когда путь исцеления труден и долог. 
Нередко надежда поглощает нас целиком и полностью, например если мы борем-
ся с серьёзной болезнью, восстанавливаемся после тяжёлой травмы или восстаём 
против несправедливости.

Мы всецело отдаёмся нашим усилиям, что может оказаться очень и очень уто-
мительно. Но даже от исполненных надежды стараний время от времени необ-
ходим отдых. Мы должны научиться верить в то, что небольшая пауза ничуть не 
разбавит и не растворит нашу решимость. Фактически, когда мы позволяем себе 
немного расслабиться, мы, напротив, можем обрести обновлённое чувство цели. 
Найдите время для отдыха, иначе ваши усилия могут оказаться недолговечными.

Материал с сайта lifehacker.ru
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1. Наименование проекта: План ликвидации последствий операций по недропользова-
нию на участке открытых горных работ шахты «Саранская» УД АО «АрселорМиттал Те-
миртау» и Отчет о возможных воздействиях.

2. Территория воздействия: Карагандинская область, г. Сарань.
3. Общественные слушания состоятся: 14.10.2022 г. в 11.00 ч. по адресу Карагандинская 

область, г. Сарань, Саранское шоссе 1, шахта «Саранская», Тех. нарядная.
Ссылка на онлайн подключение:
https://us05web.zoom.us/j/85919865829?pwd=UkJtVFRuMzBGdzZTR0RlU2NYRGRk

QT09.
Идентификатор конференции: 859 1986 5829
Код доступа: Qwe321
4. Инициатор намечаемой деятельности: УД АО «АрселорМиттал Темиртау», 101407, 

Республика Казахстан, г. Темиртау, пр. Республика, 1, БИН 951140000042
Контакты: тел. 8(7212) 49-37-43
5. Разработчик: ТОО «Центр экологического проектирования и мониторинга», 100000, 

Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алиханова, 8 оф. 42, БИН 050640003212
Представитель: Смирнова Н.Н. 
Контакты: тел. 8-7212-41-28-02, эл. почта: proekt@ovos.kz 
6. Материалы проекта размещены на сайтах: https://ecoportal.kz/ и https://www.gov.kz/

memleket/entities/karaganda-tabigat/press?lang=ru.    
7. Дополнительную информацию по материалам проекта можно получить по адресу и 

номеру: г. Караганда, ул. Алиханова, 8 оф. 42. тел. 8-7212-41-28-02, эл.почта: proekt@ovos.
kz.

8. Замечания и предложения принимаются по ссылке ecoportal.kz и по адресам: 
1). 100000 г. Караганда, улица Лободы 20.
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской 

области, эл. адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 7(7212)568-166.
2). 100000, Караганда, ул. Алиханова, 8 оф. 42, эл. адрес: proekt@ovos.kz.

1. Жоба атауы: "АрселорМиттал Теміртау" АҚ КД "Саран" шахтасының Ашық тау-кен жұ-
мыстары учаскесінде жер қойнауын пайдалану операцияларының салдарын жою жоспары жəне 
ықтимал əсерлер туралы есеп. 

2. Əсер ету аумағы: Қарағанды облысы, Саран қаласы.
3. Қоғамдық тыңдаулар 14.10.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Саран қ., Саран шоссесі 

1, "Саран" шахтасы, Тех. нарядная 
Желіге қосылу сілтемесі:
https://us05web.zoom.us/j/85919865829?pwd=UkJtVFRuMzBGdzZTR0RlU2NYRGRkQT09.      
Конференция идентификаторы - 859 1986 5829.
Құпиясөз: Qwe321.
4. Жоспарланған іс-шаралардың бастамашысы: "АрселорМиттал Теміртау" АҚ КД, 101407, Қа-

зақстан Республикасы, Теміртау қ., Республика даңғ., 1, БСН 951140000042
Байланыс телефоны: 8(7212) 49-37-43.
5. Əзірлеуші: «Центр экологического проектирования и мониторинга» ЖШС, Қарағанды қала-

сы, Əлиханов көшесі, 8, оф. 42, БСН 050640003212
Өкілі: Смирнова Н.Н., 
Байланыстар: 8-7212-41-28-02, эл. почта: proekt@ovos.kz 
6. Жоба материалдары келесі сайттарда орналастырылған: https://ecoportal.kz / жəне https://www.

gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press?lang=ru.    
7. Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратты мына мекенжай жəне нөмір бойынша та-

нысуға болады: Қарағанды қаласы, Əлиханов көшесі, 8, оф. 42. тел: тел. 8-7212-41-28-02, электрон-
дық поштасы: proekt@ovos.kz

8. Ескертулер мен ұсыныстарды жергілікті атқарушы органның электрондық жəне пошталық 
мекен-жайына жолдауға болады: ecoportal.kz сілтеме бойынша немесе: 

1) Қарағанды қаласы, Лобода көшесі 20, индекс 100000.
Қарағанды облысының табиғи ресурстарды  жəне табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы, 

электрондық пошта: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 7(7212) 568-166.
2) Қарағанды қаласы, Əлиханов көшесі 8, индекс 100000, эл. пошта: proekt@ovos.kz.

КГУ «Центр занятости населения города Сарани» приглашает всех желающих посе-
тить ярмарку вакансий, организуемую с участием работодателей, которая состоится 9 
сентября 2022 года в 11.00 часов перед городским сквером рядом со зданием Саранского  
центра занятости по проспекту Ленина, 11. Справки по телефону: 74807.
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