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1-ШІ ШЫҒАРЫЛЫМ
Жаңа оқу жылында қандай өзгер�стер болады? Ғани Мұратбаев
гимназиясында б�л�м күн� қалай өтт�?  Елу жылдық мерейтойын қарсы
алатын гимназияда қандай өзгер�стер болады? Бұл туралы с�з б�зд�ң
газетт�ң жаңа шығарылымынан таныс боласыз!

БІ�ІМ КҮНІ-2022ӨЗГЕРІСТЕР! ӨЗГЕРІСТЕР!
 

БІ�ІМ ОР�АСЫНА -
50 ЖЫ�!
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ӨЗГЕРІСТЕР!
ӨЗГЕРІСТЕР!
Б�л�м және ғылым министр� Асхат
Аймағамбетов мүмк�нд�г� бар
мектептер бес күнд�к оқу
аптасында қалатынын айтты. Ал
кей мектеп жұмысты бес күнге
ұйымдастыра алмаса, өз �ш�нде
алтыншы күнге сабақ қоя алады.
"Мектептерде бес күнд�к оқу
аптасы қажет екен�н айтып
жатырмыз. Алайда пандемияға
байланысты әлеуметт�к
арақашықтық, оқу процес�н
ұйымдастырудың ерекшел�г� бар.
Егер мектеп бес күнд�к оқу
аптасында жұмысты ұйымдастыра
алмаса, мұндай жағдайда кей
сыныпты, кей сабақты алтыншы
оқу күн�не ауыстыра алатынын
түс�ну�м�з керек. Жалпы бес күнд�к
оқудан алты күнд�к оқуға ауысу
жоспарланып отырған жоқ", - дед�
министр

ОҚУ-АҒАРТУ САЛАСЫ 
Оқу-ағарту министрл�г�н�ң
мәл�мет�не сүйенсек, 2022-2023
оқу жылында ел�м�зде 3,6 млн
бала 7 637 мектепте б�л�м алады.
Балаларды 1-сыныпқа қабылдау
науқаны кез�нде ата-аналардан
400 мың өт�н�ш түскен. Өт�н�ш
беруш�лерд�ң 70%-дан астамы
қазақ т�л�нде оқуды таңдаған.
Қаз�рг� таңда Қазақстан бойынша
280 мыңдай балаға орын
жетпейд�. 2025 жылға қарай бұл
сан 1 млн орынға жету� мүмк�н.
«1000 мектеп» жобасының
аясында былтыр 270 мектеп
салынса, биыл 225 мектепт�
қолданысқа беру көзделген.



БІЛІМ КҮНІ - 2022
1 қыркүйек – Б�л�м күн� «Б�л�мге
құштарлық, еңбексүйг�шт�к және
отаншылдық» атты мерекел�к �с-
шарасы гимназиямыздың 50
жылдығымен тұспа-тұс кел�п отыр.
50 жылдық тарихтың нег�з�н
қалаған, бүг�нде бейнет�н�ң
зейнет�н көр�п жүрген аттары
алтын әр�ппен жазылатын б�р топ
ұстаздарымыз осы мерекел�к �с-
шараның қонақтары рет�нде
шақырылды. Салтанатты жиында
аудан әк�мд�г�н�ң дене
шынықтыру және спорт бөл�м�н�ң
басшысы Мамадияров Ер�к
Қамбарұлы, б�л�м бөл�м�н�ң сектор
басшысы Абдурасулов Шары
Нұрасылұлы және гимназия
директоры Наметкулов Мұхит
Жанұзақұлы құттықтау т�лектер�н
арнады. 

Ардагер ұздарымыз өз
тәж�рибелер�мен бөл�су
мақсатында, жоғарғы сынып
оқушылары және
гимназиямыздың жас
мамандарының қатысуымен
«Ұстаз – ұлық емес, ұлы
мамандық!» атты тақырып
аясында сұхбаттасты.
Сұхбат барысында ардагер
ұстаздарымыз өз
тәж�рбиелер�мен бөл�с�п, жылы
леб�здер�н б�лд�рд�.
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БІЛІМ
ОРДАСЫНА -
50 ЖЫЛ!

У каждой организации
образования есть своя история,
гимназия имени Гани Муратбаева
- не исключение!  1 сентября 2022
года вступила в свой
пятидесятилетний юбилей. На 
 2022-2023 учебный  год у
коллектива школы большие
планы на проведение
юбилейного года необычно! 
 Учебный процесс претерпит
качественные изменения , так же
гимназия находится в процессе
активной цифровизации.
Проводятся активные работы по
внедрению в процесс обучения
новых технологий, что
существенно облегчает процесс
обучения, при этом повышая
качество знаний учащихся!

Әрб�р б�л�м беру ұйымының өз
тарихы бар! Ғани Мұратбаев
атындағы гимназия - 2022
жылғы 1 қыркүйекте өз�н�ң елу
жылдық мерейтойына к�рд�.
2022-2023 оқу жылына мектеп
ұжымының мерейтойлық
жылды өтк�зуге үлкен
жоспарлары бар! Оқу процес�
сапалы өзгер�стерге
ұшырайды, сонымен қатар
гимназия белсенд�
цифрландыру процес�нде. Оқу
процес�не жаңа
технологияларды енг�зу
бойынша белсенд� жұмыстар
жүрг�з�луде, бұл оқушылардың
б�л�м сапасын арттыра отырып,
оқу процес�н айтарлықтай
жең�лдетед�!
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РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ  САМҒАУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ОҚУШЫЛАРЫ


