№

Аты - жөні, тегі

1 Оспанова
Айслу
Фронтовна

Ұйымның
атауы

Оқыту пәні

«Солтүстік бастауыш
Қазақстан сынып
облысы
мұғалімі
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

Озық тәжірибені
Әдістемелік
семинарлар мен
құрал;ТАҚЫРЫБЫ,
конференцияларда
шығарылған жылы
жариялау; ТАҚЫРЫБЫ,
жарияланған жылы.

Бәсекеге қабілетті
жеке тұлға
тәрбиелеуде оқу мен
оқытуда
инновациялық
технологиялардың
тиімді әдістәсілдерін
меңгерген
оқушылардың жаңа
білім заманына
лайықты дарынды
тұлға дайындаудағы
құзіреттілігі.
М.М.Жанпейісова
ұсынған
интерактивтік
модульдік оқыту
технологиясы. 2022
жыл

Авторлық
бағдарлама."Жа
ратылыстану
сабағында
оқушылардың
зерттеу
қабілетін
дамыту" 2022
жыл

2 Абжанова Асел «Солтүстік Бастауыш
Қазақстан сынып
Кайрулловна
облысы
мұғалімі
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

3 Абильмажинов «Солтүстік Бастауыш
Қазақстан сынып
а Асемгуль
мұғалімі
Сагындыковна облысы
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

"Үздік бастауыш
сынып мұғалімі 2021ж.атты
республикалық
материалдар
жинағы"Тәжірбиеме
н бөлісу"қаңтар

"Бстауыш
сынып
оқушыларының
жазу дағдысын
қалыптастыру"2
021ж

"Бстауыш
сынып
оқушыларының
жазу дағдысын
қалыптастыру"2
021ж

4

Даукенова
Айтжамал
Рахимовна

«Солтүстік бастауыш
Қазақстан сынып
облысы
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

5 Амангельдинов «Солтүстік Бастауыш
Қазақстан сынып
а Динара
облысы
Асанбековна
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

Үздік бастауыш
сынып мұғалімі
«Білім өркениет»
журналына мақалам
жарияланды.20.02.2
021ж.

"Бастауыш
сынып
оқушыларының
жазу дағдысын
қалыптастыру",
2021 ж.

6 Оразалы

«Солтүстік Бастауыш
Қазақстан сынып
облысы
мұғалімі
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

7 Сералиева
Измира
Макатовна

«Солтүстік Бастауыш
Қазақстан сынып
облысы
Мұғалімі
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

Зейнегүл
Илюбайқызы

8 Муканова
Алтынай
Бейимбетовна

9 Аманжолова
Асыл
Тулегеновна

«Солтүстік
Қазақстан
облысы
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

Бастауыш
сынып
мұғалімі

«Солтүстік Мектеп алды
Қазақстан даярлық тобы
облысы
тәрбиешісі
шал ақын
ауданы
әкімдігінің
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

10

Кожамуратова
Эльмира
Коныспаевна

«Солтүстік Мектеп алды Куәлік. Білім беру
Қазақстан даярлық тобы ұйымдарының
облысы
тәрбиешісі
тиімді тәжірбиесін
шал ақын
жинақтау
ауданы
технологиясы
әкімдігінің
22.01.2022
білім
бөлімі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к
мекемесіні
ң «Қазақ
орта
мектебі»
коммуналд
ық
мемлекетті
к мекемесі

БАҚ-та озық
тәжірибені
жариялау;
ТАҚЫРЫБЫ,айы,
жылы

Аудандық
деңгейдегі
мұғалімнің
жетістіктері;ТАҚЫ
РЫБЫ, айы,жылы

Облыстық
деңгейдегі
мұғалімнің
жетістіктері;
ТАҚЫРЫБЫайы,
жылы

Республикалық
деңгейдегі мұғалімнің
жетістіктері,ТАҚЫРЫБЫ,
айы,жылы;
айы,жылы

КИО
Сертификат20
21
жыл;Аудандық
бастауыш
сынып
мұғалімдерінің
олимпиадасы желтоқсан,
2021ж.; 3орын,

Мектеп
"Өркениет"ғылы
көсбасшылығ ми -әдістемелік
ыорталығы,
жаңартылған Диплом I
білім берудегі Дәрежелі,
енгізудің
Сертификат басты
2022 жыл; II
кепіліоблысты дәрежелі
қ семинар
Диплом - «
аясында
kazrio. kz - жас
педагогикалық өркен » білім
ісмен қабілетті
тәжірибемен даму орталығы;
бөліскені үшін Алғыс хат -Сертификат, Әдеби Кz.2021
Сертификат
жыл; Интервью с
Сертификат.Ұста
наставникомо з
блыстық кезең- тілегі,Желтоқсан
2022ж
,2021 жыл,
Казақстанның
акпараттык
пед.порталы"Алғ
ыс хат"2022 жыл

Халықаралық
деңгейдегі
мұғалімнің
жетістіктері ТАҚЫРЫБЫ,
айы,жылы;
айы,жылы

Аудандық
деңгейдегі
оқушылардың
жетістіктері;ТАҚ
ЫРЫБЫ,
айы,жылы;
айы,жылы

Зерде;Есқақ
«Мұрагер »
Аяулым интелектуалд 2021 жыл ;
ы орталығы - КЕмел ұрпақ
оқушылары
, Қапар
Диплом
Аружан иегерлері
Сертификат,2021
2022
;Сертификат - жыл;Зерде- 1
НЗМ ДББҰ орын
педагогикалы Диплом,Есқа
қ шеберлік
қ Аяулым.
орталығы,
2021 17-19
ақпан;PEDOLI
MP
Халықаралық
олимпиада
Диплом
3орын 2022ж

"Педагог
хабаршысы 2021ж"респуб
ликалық
журнал "К
дыбысы мен
әрпі"
қыркүйек

КИО 2 орын
2021ж; КИО 1
орын 2022ж

КИО
Мадақтама
2021
жыл;Аудандық
бастауыш
сынып
мұғалімдерінің
олимпиадасы желтоқсан,
2021ж.; 2орын, КИО
Мадақтама
2021
жыл;Аудандық
бастауыш
сынып
мұғалімдерінің
олимпиадасы желтоқсан,
2022ж.; 2орын,

"Мың бала "
диплом
2021ж. қазан;
"Білім
үздігі"Эрудит
" 1орын
2021ж.желтоқ
сан

"Абай
оқулары"
Жылкелді
Сара
2орын,Еркін
Мөлдір
3орын
2022ж.сәуір,
"Кемел
ұрпақ"
сертификат
Қанат Ә2022ж.

"Абай
оқулары"
Алписова
Аружан
3орын
Диплом.2021 2022ж.сәуір
ж.-қараша

Ustaz.tilegi
Мың бала.
Диплом 2022ж- Алғыс
сәуір, DARYN
хат.2021ж.ONLAIN -3 орын- қараша, Мың
2022ж мамыр
бала.

Аудандық
бастауыш
сынып мұғалім
арасындағы
олимпиада 3
орын 2021

1. Өзін- өзі
тану
олимпиядасы
сертификат
қараша 2020
ж.
2.
"Инклюзивті
білім беруді
дамыту
жағдайындағы
білім беру
ортасының
мазмұны"
Сертификат,
қараша, 2020
жыл

1.Cертификат.,
Ziatker.kz, 2021
ж.Алматы қ.
2.Диплом.
Қашықтық
олимпиада
«Nio.kz »
16.02.2021ж
№96131840
4.Сертификат.
Қашықтық
олипиада
«Daryn.online»
16.02.2021ж.
5.II-дәрежелі
диплом
.CLEVER.,2021
ж.
6.КИО
сертификат
2021ж
7.
Сертификат.Үзді
к бастауыш
сынып мұғалімі
«Білім өркениет»
журналына
мақала
жарияланды.20.0

Зерде 3-орын
Есқақ
Аяулым,
2021 ж.

Аудандық
бастауыш
мұғалімдері
арасындағы
олимпиада- 3
орын
,желтоқсан202
1ж
Білім беру
жүйесін
дамытуға зор
жеке үлесін
қосқаны үшін
"Құрмет
грамотасы"
Сералиева И.М

ustaz tilegi
PEDOLIMP Халықаралық
Математикаолимпиада Диплом 3о
ғылымиолимпиада
әдістемелік
Рахым
орталығы
Әлиқан
ұйымдастырған
Сертификат
Педагог
2022ж
мәртебесі
ауд.кезең
ұстаздар
Абай
арасындағы
оқулары
онлайн блицРахым
турнирдің
Әлиқан
жеңімпазы
Сертификат26.12.2021ж
2022ж
Daryn.online
білім
платформасында
республикалық
олимпиадаға
қатысқанын
растайды
Сертификат
25.12.2021 ж
Абай
Құнанбайұлыны
ң 176
жылдығына
арналған "Ұлы
даланыңұлы
тұлғасы -Абая!

*І дәрежелі диплом
КИО.KZ қазақ тілі
пәнінен
республикалық
интеллектуалды
олимпиада
*Алғыс хат
ADEBI.kz
республикалық
байқау балаларды
дайындағаны үшін
*І дәрежелі диплом
"Үздік педагог"

"ӨРЛЕУ Қазақстан
" қоғамдық қоры
тарапынан
ұйымдастырылған
республикалық
"қыстың күйі
көңілді" онлайн
сайысына шәкірт
дайындаған үшін
Алғыс хат- Алматы
2021 №
3К0410;Аллғыс хат
"Волшебный
новогодний
карнавал" атты
қашықтық
балаларға арналған
конкурс 20.12.21
ББ-046;ДИПЛОМ
1 дәрижелі Абай
Қнанбаевтың 176
жылдығына
арналған "Үлы
даланың ұлы
тұлғасы Абай!"атты
Республикалық
қашықтық
олимпиадасының
жеңімпазы
25.01.2022

"Кемел ұрпақ" Дулат Данияр 3 ор

ӨРЛЕУ
Қазақстан
қоғамдық қоры
тарапынан
ұйымдастырылға
нреспубликалық
"қыстың күйі
көңілді" онлайн
сайысына шәкірт
дайындаған үшін
Алғыс хат
2021ж.
ДИПЛОМ 1
дәрижелі Абай
Қнанбаевтың 176
жылдығына
арналған "Ұлы
даланың ұлы
тұлғасы Абай!"атты
Республикалық
қашықтық
олимпиадасының
жеңімпазы
25.01.2022

Облыстық
деңгейдегі
оқушылардың
жетістіктері;
ТАҚЫРЫБЫ,ай
ы,жылы

Республикалық
деңгейдегі
оқушылардың
жетістіктері;
ТАҚЫРЫБЫ,айы,жы
лы

Халықаралы 2021-2022 Ож өткен
қ деңгейдегі курс, уақыты,
оқушылард сертиф.номері
ың
жетістіктері;
ТАҚЫРЫБ
Ы,
айы,жылы

Зерде- 3
орын
Диплом,Есқа
қ
Аяулым.2021
жыл

2021 жылМұрагер
:Сағынтай
Жасқайрат,САғы
нтай Жасұлан,
Қапар Аружан,
Карипова
Жанель,
Атымтаева
Айсана, Билден
Сайда,
Диплом;Алғыс
хат -Әдеби Кz.
Желтоқсан ,2021
ж."Үркер"Халықа
ралық IQ
орталығы,"Бастау
"кешенді
олимпиадасы:Бил
ден Сайда,Капар
Аружан,
Сағынтай
Жаскайрат,
Карипова
Жанель,
Жалбағай
Алихан,мамыр
2022жыл

"Үркер"Х
алықарал
ық IQ
орталығы
,"Бастау"
кешенді
олимпиад
асы:Билд
ен
Сайда,Ка
пар
Аружан,
Сағынтай
Жаскайра
т,
Карипова
Жанель,
Жалбағай
Алихан,м
амыр
2022жыл

Сертификат Педагогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту.№029
62;2021 жыл;

"Птица года2021"қыркүй
ек Қанат
Әдемі,Саруа
ров Ильяс,
Мереке
Анеля,Марке
н Елжан

"Мың
бала"1орын
Мерке
Анеля,Қанат
Әдемі,Ғабдолла
Төремұрат,Құраш
Іңкәр

"Мың бала"
математика
олимпиадасы 1
орын Бимендина
А, Қанат М,
Ескендер А, Қаби
М.
"Мың
бала" қазақ тілі
олимпиадасы 1
орын Алписова А,
Есильбаева М,
Жұмабай Е;
"Мың бала"
дүниетану
олимпиадасы 1
орын бердан Ш,
Қайыр Н;"Мың
бала" Мұқағали
Мақатаевтің 90
жылдығына
"Мәнерлеп оқу"
байқауы 1 орынҚошқарбай А,
Баянбай Ж,
Үркер"Халықарал
ық IQ
орталығы,"Бастау
"кешенді

"Жас
математи
к2021ж"Ес
ілбай
Ақжарқы
н,
Қайыркел
ді
Мансұр

Сертификат Педагогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту.№008
23;2021 жыл;

Сертификат Педагогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту.№
01482 ;2021
жыл;

1.Сертификат
«Педагогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту»
№00823 Өрлеу
Астана24.08.20
21ж
Мектепке
дейінгі ұйым
басшыларының
біліктілігін
арттыру білім
беру
бағдарламасы
№001379

Мың бала 1 )Білім беру
инеллект ұйымдары
уалды
педагогтерінің
мәнерлеп тиімді
оқу
тәжірибесін
байқау - І жинақтау
дәрежелі технологиясы,
диплом 13.10.2021 ж.,
Абилқасы №068087
м Алия
2 )ОППО,
Мың бала білім беру
инеллект ұйымдары
уалды
педагогтерінің
математи тиімді
ка байқау -тәжірибесін
І
жинақтау
дәрежелі технологиясы,2
диплом 6.11.2021 ж.,
Асылхан №15-7-26-05-23Ислам , 1947
Мың бала
инеллект
уалды
математи
ка байқау І
дәрежелі
диплом
Байжігіто

Балалар
арасында
өтізілген
Республикалық
онлайн қыстың
күйі көңілді
сайысы аясында
,тәуелсіздігімізге3
0жыл мәнерлеп
оқу
номинациясында
жүлделі орын
иеленген үшін 2орын Асылбек
Шарбану ,Алтай
Камила

WWW.TIO.KZ
Республикалық
Дәстүрлі
Интернет
олимпиада
сайтында
математика
пәнінен
ұйымдастырған
онлайн
олимпиада
Жаңбырбай
Нұрасыл,Диплом
III-дәрежелі
19.10.2021ж
Республикалық
Дәстүрлі
Интернет
олимпиада
сайтында
математика
пәнінен
ұйымдастырған
онлайн
олимпиада
Тоқбаева Аружан
Сертификат
19.10.2021ж

Кенгуру 1орын
Алтай
Камила

Сертификат Педагогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту.№
263805 ;2021
жыл;

Педагогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту "Өрлеу
БАОҰ АҚ
Сертификат
26.08.2021 ж
.022425

емел ұрпақ" Дулат Данияр*3І дәрежелі
орын-2022ж
диплом
ADEBI.KZ
"Тұғыры биік
Тәуелсіздік"
номинациясы
бойынша Абдаз
Омар
* Аркаева Ясмин І
дәрежелі диплом
"Тұғыры биік
Тәуелсіздік"
номинациясы
*Сугурова
Ақмаржан І
дәрежелі диплом
"Тәуелсіздік
толғауы"
номинациясы

Балалар
арасында
өтізілген
Республикалық
онлайн
"Волшебный
новогодний
карнавал
2021"ДипломАзамат Айзере,
Қажен Қуаныш,
Аманжол Алихан.
Абай Дархан,
Бейсембі Санжар;
Балалар
арасында
өтізілген
Республикалық
онлайн қыстың
күйі көңілді"
диплом Бейсембі
Санжар -2022
қаңтар;Ыбырай
алтынсаринның
180 жылдығына
орай өткен "ұлт
шырағы -Ыбырай
Алтынсарин"

"Педогогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту"
23.09.2021
№197345
"ӨРЛЕУ"
біліктілігін
арттыру
ұлттық
орталығы
11.11.2021.
№0360155
"Білім беру
ұйымдары
педогогтерінің
тимді
тәжірбиесін
жинақтау
технологиясы
19.01.2022
№104933

Ыбырай
алтынсаринның
180 жылдығына
орай өткен "Ұлт
шамшырағы
Ыбырай
Алтынсарин "
Жаңбырбай Диас,
Омирзакова
Жасмин
2021ж.Балалар
арасында
өтізілген
Республикалық
онлайн конкурс
қыстың күйі
көңілді" диплом
Серік Мирас,
Құрсақ Индира,
Абай Әлемгер,
Омирзакова
Жасмин, Қанат
Нұрислам 2021ж.

педогогтердің
цифрлық
құзырлығын
дамыту
21.09.2021,
№182667;
ӨРЛЕУ
біліктілігін
арттыру
ұлттық
орталығы,
11.11.2021,№03
60165 Білім
беру ұйымдары
педогогтерінің
тимді
тәжірбиесін
жинақтау
технологиясы
22.01.2022,
№104971

