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МҰҒА�ІМ�ЕР
КҮНІ
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев өз Жолдауында
"Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу - аса
жауапты әр� күрдел� м�ндет. Өз
�с�не адал ұстаздар ғана б�л�м беру
саласының дамуына зор үлес
қосады", - деген болатын.
Расында, қиындығы мен қызығы
мол осынау салада ұлтымыздың
болашағын тәрбиелеп жүрген
с�здерд�ң еңбектер�ң�з ерең.
Қашанда сапалы б�л�м - жет�ст�кке
жетуд�ң жолы әр� экономиканы
дамытудың басты құралы. 

Сондықтан, б�л�м� терең, ойы
озық ұрпақтың санасына б�л�м
нәр�н құятын мұғал�мдер
қауымына зор жауапкерш�л�к
жүктелуде. Ендеше, с�здерд� төл
мерекелер�ң�збен құттықтай
отырып, зор денсаулық, ұзақ
ғұмыр, жұмыстарыңызға
сәтт�л�к, еңбектер�ң�зге табыс
т�лейм�з! Әрқашан абыройдың
асқарынан, беделд�ң би�г�нен
көр�н�ң�здер!
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 Осындай талантты ұстаздарымыздан, дарынды оқушылар шығатынына кәм�л
сенем�з! Әр �р�ктеу кезеңдер� бойынша, өздер�н�ң танымдық қаб�леттер�н�ң
ерекшел�г�мен 
Математика және информатика б�рлест�г� – Бас жүлде     
Бастауыш б�рлест�г� - I орын
Ағылшын б�рлест�г� – II орын
Жаратылыстану б�рлест�г�– III орынға ие болды. 
Педагог-ұйымдастырушылары мен мектепт�ң кәс�подақ комитет�н�ң б�рлесе
ұйымдастыруымен 4 б�рлест�к бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Ұстаздар мерекес�не орай ұйымдастырылған, «Зердел� ұстаз - 2022» атты
педагогикалық-зияткерл�к ойыны өз мәрес�не жетт�. Ір�ктеу кезеңдер�нен
өткен 4 б�рлест�к (бастауыш, ағылшын, жаратылыстану, математика және
информатика) өздер�н�ң жан-жақты талантты  ұстаз екенд�ктер�н көрсете
б�лд�.  
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Б�л�м ұясында �зг�л�ктенд�ру мен
жариялылықтың жүзеге
асқандығының нәтижел� белг�с�
әр� шәк�рттерд�ң асыға күтет�н
күн� ол "Өз�н-өз� басқару күн�".
Гимназиямызда дублер күн�
ұйымдастырылды. Мектеп
парламент� мүшелер�, гимназия
түлектер� бұл күн� мұғал�мдер�н�ң
орнына қызмет атқарады.
Оқушылар ұстаздық жолдың
қызығы мен қиындығын қатар
сез�н�п, алған әсерлер�мен бөл�ст�.

Для ученика каждой школы
является важным и трепетным
"день самоуправления".
Ученики нашей гимназии - не
исключение. В нашей школе
был проведён день дублёра,
где ученики старших классов и
члены парламента смогли
примерить на себя роль
учителей. Резюмируя данный
день, ученики отметили
насколько сложен и важен
труд учителя
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