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8 қараша күні, гимназиямызда
оқушыларға арналған құқықтық
білім беру және жасөспірімдердің
арасында құқық
бұзушылықтардың алдын алу
мақсатында “Құқықтық
сауаттылық - заман талабы”
атты кездесу ұйымдастырылды. 

2022- жылдың 4-5 қараша күндері
Қарағанды қаласында Roboland-2022
Халықаралық робототехника,
бағдарламалау және инновациялық
технологиялар фестивалі өтті.
Фестивальға Ресей федерацияның,
Өзбекстан, Қырғызстан, Греция
мемлекеттерінің командалары
қатысты.Фестивальды ҚР Оқу-
ағарту вице министрі Ғани
Бектайұлы Бейсембаев ашты.

Құқықтық сауаттылық-
заман талабы.

14.11.2022|ДҮЙСЕНБІ  БАСЫЛЫМ №6

   Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы оқу-әдістемелік
кабинетінің ұйымдастыруымен бастауыш сынып мұғалімдерінің
облыстық «Үздік бастауыш сынып бірлестігі» байқауы өткізілді.
    "Бастауыш білім беру саласындағы педагогикалық проблемалар-
дың тиімді шешімдерін анықтау, сараптау және тарату"
мақсатында ұйымдастырылған байқаудан бастауыш сынып
бірлестігі жүлделі І орынды иеленді. Жеңістеріңіз құтты болсын!!!

ҮЗДІК БАСТАУЫШ СЫНЫП БІРЛЕСТІГІ топ жарды.

https://www.facebook.com/hashtag/%D2%AF%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA?__eep__=6&__cft__[0]=AZURrEL0vDeDueEQ-f3GzmEEkgu98s-n5fNpCixG7i-X7tNtWIEhJsyVK8yfqw7U6TwYMc_EyllgSqwv0b4y9oYo3uwoyakoTVv6BNcSROtJXTX_4b24B9NTrwTk0cQ3D-E6C43rUxXmA-M4Ns9ksLwPm4OBjyM2CrfHnJIhZf3ruQ&__tn__=*NK-R


   Қазір ғылым мен технологияның барынша қарыштап
дамыған заманы. Осындай сәтте балаға дәл уақытында
қажет нәрсені бере алсақ, бала алғыр, ұшқыр ойлы
болып жетіледі.
  Гимназиямыздың ата-аналарына "Ата-ана ең күшті
мотиватор" тақырыбында баланың ойлау дағдысын
жан-жақты дамыту, оқу жылдамдығын арттырып,
сабаққа деген құлшынысын ояту және баланың
дамуына кері әсер ететін интернет контенттерінен
сақтану мақсатында кеңестер мен жаднамалар
таратылды.
   Сондықтан ел ертеңі болар ұрпағымыздың дамуына
үштік одақ бірігіп жұмыс жасауымыз керек.

Ата–ананың тәрбиесі – бала болашағының іргетасы
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Қазіргі отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани
үндестік пен үйлесімділікке ұмтылу, халықтың тәлімдік
мұрасын сақтауға көңіл бөлу, отбасылық құндылықтарды
бала кезінен қалыптастыру болып табылады. Осындай
мақсатты алға қойып гимназиямызда да көптеген іс-шаралар
өтуде. Атап айтсақ
"Отбасындағы баланың рөлі, бала өміріндегі ата-ананың рөлі"
тақырыбында отбасында қарым-қатынасы нығайған орта
қалыптастыру мақсатында ата-аналармен тренинг өткізілді.
Ата-аналар сұхбат алмасып, өз ойларын ортаға салып
белсенділіктерін көрсетті.

Ата-ана мен бала арасындағы қарым-
қатынас үндестегі
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“Құқықтық сауаттылық - заман талабы” атты
кездесу ұйымдастырылды. Кездесуге Байзақ ауданы
прокуратурасының прокуроры Телеуов Санжар
Маратұлы, Байзақ ауданы әкімдігінің кәмелетке
толмаған жасөспірімдердің ісі жөніндегі хатшысы
Усенбаев Жасұлан Амантаевич, Байзақ ауданы білім
бөлімінің әдіскері Сатылганова Зауреш Бақтыбайқызы,
АІІБ полиция капитаны Қырықбаев Ербұлан
Алтынбекович қатысып, оқушылардың сұрақтарына
жауап беріп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді.

Құқықтық
сауаттылық -
заман талабы.
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  2022 жылдың 8
қарашасы күні,
гимназиямызда
оқушыларға арналған
құқықтық білім беру
және жасөспірімдердің
арасында құқық
бұзушылықтардың
алдын алу мақсатында
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"Оқуға құштар мектеп"
рубрикасы
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Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба,
Құмарланып шаттанба,
Ойнап босқа күлуге.
Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдыңда,
Оған қайғы жесеңіз.
Өсек, өтірік, мақтаншақ,
Еріншек, бекер мал шашпақ –
Бес дұшпаның, білсеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс, көнсеңіз.
Жамандық көрсең нәфрәтлі,
Суытып көңіл тыйсаңыз.
Жақсылық көрсең ғибрәтлі,
Оны ойға жисаңыз.
Ғалым болмай немене,
Балалықты қисаңыз?
Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.

АБАЙ  ҚҰНАНБАЕВ
«Ғылым таппай мақтанба»

www.gmonline.kz
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