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Кел, балалар, оћылыћ!
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Бір мектептен хат.№4 мектеп

Жер бетіндегі ең абзал жан - ана.
Осы үш әріптен тұратын сөзге не
жетсін. Ананың алақаны аялы алақан.
Ол сені қай уақытта болса да қорғап
жүреді. Сені еркелеткенінің өзі бақыт.
Ол сенің жеткен жетістігіңе қуанады,
мұңайсаң көңілді табуға тырысады.

Дүниедегі бар жақсылықты, өскенде
халқына қалаулы, еліне елеулі болуын
Алладан тілейді.

Индира СӘРСЕН,
№176 мектептің 7-сынып

оқушысы.

Сүйікті әжемСүйікті әжемСүйікті әжемСүйікті әжемСүйікті әжем
Әжем маған ақыл айтып, өз білгенін

айтудан жалықққан емес. Жұмыстан
шаршап келсе де, сабағыма көмектесіп,
түсінбеген тұстарымды үйретіп
отырады. Мен де әжемнің осы еңбегін
ақтап, еліме адал еңбек етемін.

Кейде жұмыстан шаршап келсе,
алдына шәйін қойып беремін. "Ол

бақытты бол", "Сабағыңды беспен оқы"
деген сияқты ақ тілектерін айтады.
Әжемнің осы тілегімен өсіп келемін.
Әжем ауырмай қасымда аман-есен
жүрсе екен.

Арайлым ӘБРАМАНОВА,
№172 мектептің

3-сынып оқушысы.

Әже-тіршілік бастауыӘже-тіршілік бастауыӘже-тіршілік бастауыӘже-тіршілік бастауыӘже-тіршілік бастауы
Қазақ отбасындағы әженің орны

ерекше әрі қадірлі. Әже - отбасының
ғана емес, әулеттің де ұйытқысы,
ағайын-абысындардың бірлігін,
татулығын сақтайтын сыйлы анасы,
кейінгі жастардың, келіндердің
тәрбиешісі әрі ақылгөйі. Қазақ
қоғамында әдетте жас отау иелерінің
тұңғыш баласын әжесі бауырына
салады. Бала ата-әженің кенжесі
саналып, немерені әжесі тәрбиелеп,
бағып-қағады. Әже мен немере
арасындағы туыстық байланыс өте нәзік
әрі берік. Балажан қазақ үшін ата мен
әжеге жас сәби жай ғана ермек емес,
тәрбиеленуші ретінде субъект. Тарихта
күллі рулы елге ана болып саналған
Домалақ ана, Ұлпан, Зере, Айғаным
секілді әжелердің бейнесі аңыз-
әңгімелерде, әдеби шығармаларда
жақсы сомдалған.

Менің әжем Жаңаберген
Бөрібекқызын да осындай әжелердің

қатарына жатқызамын. Оның ыстық
алақаны, жылы құшағы маған күлкі
сыйлайды. Әрдайым басымнан сипап,
"Айналайын, құлыным" деп еркелетіп
отырады. Осы еркелеткеніне не жетсін.
Ешқашан ауырмай, ортамызда аман-
есен жүре берсін дегім келеді.

Жанна ЕСЕНГЕЛДІ,
№11 орта мектептің

9-сынып оқушысы.

ТабиғатТабиғатТабиғатТабиғатТабиғат
Табиғат ол керемет,
Жасыл кілем жайғандай.
Жасыл кілем үстінде,
Ою-өрнек салғандай.

Әдемі РЫСҚҰЛ,
№176 мектептің

6-сынып оқушысы.

Ана - барлық өмірдің бастауы. Ол
өз сәбиін мәпелеп өсіреді, жақсы
болуын қалайды. Адам бойындағы
барлық асыл қасиеттер күннің
нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды.
Ана - ұлы адам, қасиетті жан. Тіпті,
айта берсең сөз жетпейді. Ана бір
қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен
әлемді тербетеді деген. Расымен,

анасыз өмірді, әлемді елестету мүмкін
емес. Әрбір жұмыр басты пенде бұл
өмірге келгені үшін анасына қарыздар.
Құдайдың кейінгі құдірет иесі - Ана.
Сондықтан, мына жарық дүниеге
әкелген ана алдында бәріміз
басымызды иеміз.

Азатхан РАХЫМБЕРДІ,
4-сынып оқушысы.

Көктем суретіКөктем суретіКөктем суретіКөктем суретіКөктем суреті
Көктем келді. Күн жылына бастады.

Аңдар қысқы ұйқысынан оянды.
Малдар осы мезгілде төлдейді. Күн
қысқарып, түн ұзарады. Өзендерде,
көлдерде мұздар еріп, арықтар суға,
гүлдер гүлдеп, ағаштар бүршік атады.
Адамдар қысқы киімдерін шығарады.

Осы мезгілде мейрамдар көп болады.
Мысалы халықаралық аналар мерекесі,
Ұлыстың Ұлы күні наурыз, күлкі күні,
достық күні, жеңіс күні осы мезгілдің
мерекелері.

Берік ӘЛІБЕКҰЛЫ,
4-сынып оқушысы.

Ана бір қолмен бесікті,екіншіАна бір қолмен бесікті,екіншіАна бір қолмен бесікті,екіншіАна бір қолмен бесікті,екіншіАна бір қолмен бесікті,екінші
қолымен әлемді тербетедіқолымен әлемді тербетедіқолымен әлемді тербетедіқолымен әлемді тербетедіқолымен әлемді тербетеді

Әр адам жарық дүниеге келгенде
мейірімді, жүрегі жылы жанды көреді.
Ол - Ана. Сәбиін қанаттыға шоқтырмай
бауырына басып, біз үшін жанұшыра
шырылдайтын да - Ана. Ана деген сөзге
лүпіл қақпайтын жүрек, мөлдіремейтін
жанар жоқ. Әрбір ана отының өшуін,
бақытының көшпеуін, шаңырағының
құламауын, сәбиінің жыламауын, сұм
соғыстың болмауын тілейді.

Ана - тіршіліктің гүлі, отбасының
берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі.
"Ат биеден, алып анада туады" дейді
халқымыз. Дүниеде анасыз адам жоқ.
Қаламы жүйрік жазушы да, данышпан
ғалым да, ел бастаған көсем де, сөз
бастаған шешен де ана сүтінен нәр алып
өскен.

Сәдуақас ШАКИЗАДА,
4-сынып оқушысы.

Туған жер - адам өмірінде киелі
орын алады. Осы жер оны елімен,
өткенімен және болашақпен
байланыстырады. Міне, сондықтан да
тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда
Отанға деген махаббат сезімі оянады.
Өсе келе оның ауасы мен топырағын
сағынады.

Менің туған жерім Қуаңдария
ауылы. Ауылдың ауасы таза, табиғаты
жап-жасыл, мөңіреген қойлары бәрі-

бәрі көз алдымда. Мен қайсарлықты,
адалдықты, үлкенге құрмет, кішіге ізет
көрсетуді ауылдан үйрендім.

Небір ақындар, батырлар осы
ауылда туған. Мен де туған ауылым үшін
аянбай еңбек етіп, қолымнан келгенше
ауылымды өркендетуге өз үлесімді
қосқым келеді.

Дамир ЕРМҰРАТОВ,
4-сынып оқушысы.
Қызылорда қаласы.

ҚабыланҚабыланҚабыланҚабыланҚабылан

Суретті салған С.Сейфуллин
атындағы мектеп  оқушысы

Арайлым НҰРМАХАНОВА.
Қызылорда қаласы.

ЛақтарымЛақтарымЛақтарымЛақтарымЛақтарым
Қара лағым бұраңдап,
Балаға қарады.
Ақ лағым бұраңдап,
Балыққа қарады.
Екеуі де бұраңдап,
Далаға қарады.

Қабыландар қайратты,
Жем іздеуге епті де.
Тауда жүріп, сақ басып,
Айлакер боп кетті ме.

Әлішер ДӘРЕБАЕВ,
4-сынып оқушысы.
Қаратерең ауылы.

Ауылым-алтын бесігімАуылым-алтын бесігімАуылым-алтын бесігімАуылым-алтын бесігімАуылым-алтын бесігім

                                         Қымбатты балалар!
"Бал дәурен" газетіне  2016     жылға    жазылу

басталды.Жазылу бағасы  6 айға 360 теңге.
Газетке «Қазпоштаның» жергілікті бөлімшелері

арқылы  жазылуға болады.
"Бал дәурен" газетінің редакциясы.

Оћушылар хаттары
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«Мектепке жол» акциясы

“Балаға мейірім сыйла”

Ата заңымыздың 20 жылдық мере-
кесімен орайлас Республика көлемінде
8-ші рет өткізіліп отырған "Мектепке
жол" акциясының аясында мектебі-
міздегі әлеуметтік жағынан аз
қамтылған, көмек қажет ететін отбасы-
лардың балаларына демеушілердің,
халық қалаулыларының, ұжым
мүшелерінің тарапынан қолдау мен
көмек көрсетілді.

 "Қайырымдылық жасасаң,
қайырымын өзің көресің" деген екен
дана халық. Қайырымдылық - халқы-
мыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі.
"Жанашырлыққа - жан риза" дегендей
қамқорлыққа алынған балалардың
жанашыр қамқоршысы болып, аялы
алақанын тосып, жүрек жылуын ұсыну,
сауабы мол іске атсалысу әрбір адамның
азаматтық парызы.

Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі
- мұқтаж жандарға қамқорлық жасау.
Адамдар бір-біріне қайырымдылық,
мейірімділік таныту арқылы жақсылық
жасайды. Қамқорлық қажет ететін
жандарға қол ұшын беру арқылы адам
баласы жақсылыққа қадам бастайды.

Биылғы жаңа оқу жылында №257
орта мектепте Мектепке жол акция-
сына байланысты тамыз қыркүйек
айларына іс-шара жоспары жасалып
бекітілді. Іс -шара жоспары аясында 20
тамыз күні "Балаға мейірім сыйла"
ұранымен "Мектепке жол" акциясы
ұйымдастырылды. Акцияға көмек
қолын созған "Асар Холдинг" құрылыс

компаниясы 20 оқушыға мектеп сөмкесі
мен оқу-құралдарын сыйға тартты.

Мұқтаж адамдарға қол ұшын созып,
мейірімділік таныту - әрбір азаматтың
адамдық парызы. Қайырымдылық
жасауды құп көрген жанның халық
алдындағы мәртебесі де биік болмақ.
Осындай жомарт жандар біздің өңірде
көптеп кездеседі. "Жақсының жақсы-
лығын айт, нұры тасысын" демекші, бұл
жандардың ізгілікті істері өзгелер үшін
үлгі - өнеге.

 "Жібек", "Мария" ательелелері
оқушыларға мектеп формасын сыйға
тартты. Жеке кәсіпкер Берікбаева
Эльмира, мөлтек аудандағы "Досхан",
"Ерлан" дүкендерінің меңгерушілері де
балаларға қолдау көрсетті.

Қалалық маслихат депутаты Қалжа-
нова Разия, "Айтбай" мешіті балаларға
оқу құралдары мен сөмке сыйлады.
Акцияны  мектеп директоры Ибраев
Бекзат Сағындықұлы  қорытындылап
демеушілік жасаған азаматтарды "Алғыс
хатпен" марапаттады.

Республика көлеміндегі ұйымдас-
тырылып жүрген "Мектепке жол"
акциясы қайырымдылық шараларының
бір тармағы. Осы акция аясында мектеп
ұжымы да оқу құралдары мен киім-
дермен акцияға өз үлестерін қосты.

М.МЕДЕТОВА,
№257 орта мектептің
әлеуметтік педагогы.

Жаңалықтар

Арманға қол жеткізген күнАрманға қол жеткізген күнАрманға қол жеткізген күнАрманға қол жеткізген күнАрманға қол жеткізген күн
Байқоңырдағы 6 мектеп пен 1

балабақша жаңа оқу жылынан бастап
қазақстандық білім беру стандартына
көшті. Өз елінің туған тарихын танып,
ана тілін терең оқуға қол жеткізген
байқоңырлықтардың қуанышымен
бөлісуге келген облыс әкімі Қырымбек
Көшербаев №277 орта мектептегі
алғашқы қоңырау салтанатына
қатысты.

"Байқоңыр" кешеніне қатысты
құрылған Қазақстан-Ресей үкімет-
аралық комссиясының шешімімен 6
білім ордасы бұдан былай қазақстандық
білім беру стандарты бойынша жұмыс
істейді. Биыл осы білім беру нысан-
дарының шығындарына респуб-
ликалық бюджеттен 982,1 млн. теңге
бөлініп, мектептерге қажетті 90442 дана
оқулық толығымен жеткізілген.

Алғашқы қоңырау сыңғырында сөз
сөйлеген облыс әкімі Қырымбек
Көшербаев Байқоңырдағы бұл жаңа-
лық үлкен жетістік екенін айтты.

Бүгінгі бастама Байқоңыр қаласын-
дағы қазақ мектептерінде тәлім алатын
оқушылардың өз елінің партриоты
болып қалыптасуына сетігін тигізеді.
Бүгінде 6 мектептің материалдық-
техникалық базасын жетілдіруге
облыстық бюджеттен 200 млн теңге
бөлінді. Облыстық білім басқарма-
сының бюджетіне келесі жылдан
бастап бұл мектептерді күрделі және
кезекті жөндеулерге қажетті қаржы
енгізіледі. Осы білім ошағында оқитын
балалардың болашағы тәуелсіз
елімізбен байланысты болады. Ата-
аналар үшін бұл үлкен қуаныш, - деді
облыс әкімі.

Бұдан әрі аймақ басшысы соңғы
жылдары білім беру ісінде қол
жеткізген нәтижелі жұмыстарды атап
өтті.

- Биылдың өзінде Қызылорда
облысында 22 білім нысанын салуға 6,5
миллиард теңге бөлінді. Жыл соңына
дейін 19 мектеп пен 4 балабақша
пайдалалануға беріледі. Елбасының
білім саласы бойынша берген
тапсырмаларын Сыр өңірі жауапкер-
шілікпен орындауда. Үш ауысымдық
мектептер мәселесі өткен жылы
шешілді. Енді Қызылорда облысында
үш ауысыммен оқитын мектеп мүлдем
жоқ.

Апаттық жағдайдағы мектептерді
2016 жылға дейін толық жаңалаймыз.
2013 жылы облыста 25 апаттық мектеп
болса, оның 14-і қайта салынып, қалған
11 білім ошағын келесі жылдың
соңында бітіруді жоспарлап отырмыз.
Елбасы 2020 жылға дейін "Балапан"
бағдарламасын толық жүзеге асыруды
тапсырған болатын. Ал біз жыл соңына
дейін балаларды 100 пайыз балабақ-
шамен қамтып, бағдарламаны бекі-
тілген уақытынан бұрын аяқтаймыз, -

деді Қырымбек Елеуұлы.
Соңғы екі жылда Қызылорда

облысы республика бойынша әлеу-
меттік салаға көп қаржы бөлетін
аймақтардың көшін бастап келеді. Бұл
жұмыстардың нәтижесі де жоқ емес.
Биылғы оқу жылында ҰБТ қортындысы
бойынша Сыр өңірі 13-орыннан
алдыңғы бестікке көтерілді.

Салтанатты шарада аймақ басшысы
мектеп табалдырығын жаңа аттаған
балаларға Елбасы сыйы - "Менің
Отаным - Қазақстан" кітабын тапсыр-
ды. Аса көркем суреттермен безен-
дірілген кітапта Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік рәміздері,
"Мәңгілік ел" ұлттық бағдарламасы
жөнінде айтылады. Мектеп есігін
ашқалы отырған балдырғандар елорда-
мыз - Астана, Алматы қаласы және әр
аймақ туралы толық таныса алады.
Сондай-ақ, шығармадан бірінші сынып
оқушылары Қазақстанның табиғаты
мен климаты, біздің республи-
камыздың әсем өңірлері жайлы жан-
жақты білетін болады. Тағы бір
ерекшілігі - Қазақстанның мақтанышы
- Байқоңыр кешеніне арнайы бет
берілген. Бөлек бөлім Қазақ хандығы-
ның 550 жылдығына және қазақ
халқының ағартушыларына арналып
отыр.

Ал бұған дейін ресейлік білім беру
бағдарламасымен дәріс берген ұстаздар
енді қазақстандық стандартқа көш-
кеніне аса қуанышты.

- Бұрын бастауыш сынып оқушы-
ларына "Менің Отаным - Ресей" деп
оқытуға мәжбүр болатынбыз. Қазір
"Менің Отаным - Қазақстан", менің
Президентім - Нұрсұлтан Назарбаев"
деп оқытамыз. Бұл балалардың бойына
отансүйгіштік қасиетті бекіте түсері
сөзсіз. Жаңа стандарт бойынша
ұстаздар қауымына үлкен жауапкер-
шілік жүктейді. Оны абыроймен
атқарамыз деп сендіремін, - дейді
мұғалім Жаннат Әнесова.

Жетінші сынып оқитын Елдос
Әбілов қазақ тарихын оқитынын
айтып, жүзі бал-бұл жанды. "Елімнің,
Елбасының үкілеген үмітін ақтаймын,
болашақта Айдын Айымбетовтей
ғарыш әлеміне самғаймын" деген
арманын жеткізді. Ал ата-ана Кәрима
Жылқыбаева осы күнді ұзақ күткенін
айтады.

- Арманым орындалды. Неме-
релерім өз Отанын ұлықтайтын болады.
Енді ұрпағымның болашағына күмән-
мен қарамаймын. Бүгін - біз үшін үлкен
дүбірлі той. Елдіктің тойы. Патриоттық
рухтың асқақтаған, абыройы аспан-
даған күні, - деді ол.

Дәурен ОМАРОВ.
 Байқоңыр қаласы.

Мерекелік концертМерекелік концертМерекелік концертМерекелік концертМерекелік концерт
ұйымдастырылдыұйымдастырылдыұйымдастырылдыұйымдастырылдыұйымдастырылды

С.Майқанова атындағы мәдениет
Үйінде Қазақстан Республикасы
Конституциясының 20 жылдығына
орай "Ата Заңым - айбарым" атты
мерекелік концерт ұйымдастырылды.

Мерекелік шарада Тасбөгет кенті
әкімі Ж.Әлиев құттықтау сөз сөйледі.
Кенттегі қоғамдық жұмыстарға белсенді
қатысқан бірқатар жас мамандар
марапатталды.

Концерттік бағдарламада жергілікті

сазгер Ғ.Дауылбаева, жас бүлдір-
шіндерден құралған "Сыр жұлдыздары"
вокалды тобы, С.Майқанова атындағы
медениет Үйі қызметкерлері А.Таңа-
таров, Б.Абилаев және "Дарын" ән
үйірмесінің мүшелері Қ.Омарова,
К.Болатбек, Д.Юнусова, Қ.Оңдасынова,
Ш.Алмасхан, Д.Төлеу, О.Алтынбек өнер
көрсетті.

Ш.ҚАНҚОЖАЕВА.

Түсімде көрген
таңғажайып оқиға

Түн. Мен шаршап- шалдығып қалың
ұйқыға батып кетіппін. Ғажайып бір түс
көрдім. Түсімде: Аспанда алтын бақыт
құсы ұшып жүр екен. Әрі-бері ұстауға
тырысып көріп едім, бірақ қолымнан
келмеді. Күндер өте келе бақыт құсы
біздің аулада көп жүретін болыпты
және тағы бір байқағаным ол көмекке
мұқтаж жандарға алтын қауырсынын
беріп жатыр екен. Адамдар оған қолын
жүрек тұсына қойып, алғыстарын
айтып, ризашылықтарын білдіріп жа-
тыр екен. Бірнеше күн өткен соң жолай
кетіп бара жатқанда бір нәрсе ойыма
түсті. Кешегі көмекке мұқтаж жандар-
дың тұрмыстары түзелген секілді. Бәрі
қуанып жүр, оның арасында әлгі құс та
бар. Жандарында бір бала ентіге

жүгіріп бара жатыр еді. Ол тасқа қатты
сырғанай сүрініп құлап, жығыла кетті.
Барлығы "Байқамайсың ба, балам-ау"
деп қасына келе бастады. Сол мезетте
құс келіп, жараның аузын сипап еді, бала
айығып,түрегеліп кетті. Сонда ғана
оның бақыт құсы екеніне көзім жетті.
Бірақ сол мезетте-ақ анам оятып жатыр
екен.

Құрметті оқырмандар, менің бұл
әнгімемен түйіндеген ойым: ғажайыпқа
сене білу керек, сонда ғана өз арма-
ныңдағыдай өмірде өмір сүресің және
де өмірімізді ғажайыпқа толтырып
жүрейік, достар!

                           Ақнұр АЛДАБЕРГЕН,
    №12 І.Қабылов атындағы

мектептің 9-сынып оқушысы.
    Қызылорда қаласы.
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Сұхбат

Құдай бетін аулақ қылсын деп
тілейік! БАҚ-нан бесіктен белі
шықпаған бүлдіршіндерді айуандық
әрекет жасап, зорлап- қорлаған
педафилдер жайлы жиі естиміз!
Тәубе дейін,біздің ауданда мұндай
іс-ірекет тіркелмеген екен. Осы
кеселдің алдын алу мақсатында
Жаңақорған аудандық білім бөлімі
жүйелі іс-шаралар жүргізіп келеді.
Осы ұжымның тәрбие ісі жөніндегі
инспекторы Мира  Жандарбекова-
мен сұхбат жүргіздік.

-Сәлеметсіз бе, Мира! Атқарып
жатқан іс-шараңыз төңірегінде әңгіме
өрбітсек.  Жалпы осы идея қайдан
туындап отыр?

-Ауданда Қазақстан Республикасы
Президенті Әкімшілігінің Басшысы
Н.З. Нығматулиннің 2015 жылғы 30
мамырдағы тапсырмасын орындауда
қабылданған Кәмелетке толмаған-
дардың жыныстық тиіспеушілігіне
қарсы қылмыстық құқық бұзушы-
лықтардың алдын алу жөніндегі  2015 -
2017 жылдарға арналған іс-қимыл
жоспарының 40 тармағына сәйкес
ағымдағы   жылдың 20 қыркүйегіне де-
йін "Қауіпсіз мектеп" республикалық
акциясы өткізіледі.Осыған орай біздің
мекеме де атсалысуда.

-Заң тұрғысынан алғанда баланың
құқы қаншалықты қорғалған?

Қазақстан Республикасының
Конституциясына сәйкес неке мен
отбасы, ана мен әке және бала
мемлекеттің қорғауында болады. Бала
құқығын бекітетін маңызды заңдарға
"Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы
туралы" Кодексі, "Қазақстан Респуб-
ликасындағы баланың құқықтары
туралы", "Білім туралы", "Мемлекеттiк
жастар саясаты туралы", "Балалы отба-
сыларға берілетін мемлекеттік жәрде-
мақылар туралы", "Кәмелетке толма-
ғандар арасындағы құқық бұзушы-
лықтардың профилактикасы мен
балалардың қадағалаусыз және
панасыз қалуының алдын алу туралы",
"Отбасы үлгiсiндегi балалар ауылы
және жасөспiрiмдер үйлерi туралы"
және басқа да заңдары жатады. Бұл
нормативтік құқықтық құжаттарда
баланың өмiр сүруге, жеке басының
бостандығына, қадiр-қасиетiне және
жеке өмiрiне қол сұғылмауға, білім
алуға, әлеуметтік қамтамасыз етілуге,
денсаулық сақтауға және медици-
налық көмекке, демалуға, қоғамдық
өмірге және мәдени шараларға

қатысуға құқықтарын және мүддесін
сақтауға кепілдік беретін нақты
нормалар бар. Баланы дене және
психологиялық зорлық-зомбылықтың,
қатыгез қараудың және пайдаланудың
барлық түрлерінен қорғау үшін
заңнамамен құқықтық жағдайлар
жасалған.

Баланың қадiр-қасиетiне және
жеке өмiрiне қол сұғылмауға құқығын
бұзғаны үшін ересектердің жауап-
кершілігі заңнамамен белгіленген.
Қазақстан Республикасы "Баланың
құқықтары туралы" Заңының 10-
бабына сәйкес мемлекет баланың жеке
басына ешкiмнiң тиiспеуiн қамтамасыз
етедi, оны тәнiн және (немесе) жанын
жәбiрлеуден, адамдық қадiр-қасиетiн
қатыгездiкпен, дөрекiлiкпен қор-
лаудан, кемсiтуден, жыныстық қаты-
нас сипатындағы әрекеттерден және
қоғамға жат әрекеттерден қорғауды
жүзеге асырады. ҚР Қылмыстық
кодексінің жаңа редакциясында
кезкелген сипаттағы зорлық-зомбы-
лық жасағаны, сексуалдық және
экономикалық пайдаланғаны, бала
ұрлағаны және сатқаны үшін қыл-
мыстық жауапкершілік қарасты-
рылған. Сонымен, Қазақстан Респуб-
ликасында балаға қатысты зорлық-
зомбылықты болдырмауда, алдын
алуда және күресуде кешенді қарауды
қамтамасыз ететін саясат жүзеге
асырылады. Аталған нормативтік
құқықтық құжаттар бала құқығына
кең көлемде әсер етеді және баланы
зорлық-зомбылықтан әр секторлар
бойынша және әсер ету факторын:
саяси, әлеуметтік-экономикалық,
құқықтық, медициналық, мәдени,
психологиялық, педагогикалық және
т.б. ескере отырып алдын алу және
қорғауға бағытталған.  Бұнымен қоса,
бұл істе жауапкершілік тек мемле-
кеттік органдар мен қызметтерге ғана
емес, сонымен қатар қоғамның барлық
мүшелеріне - мемлекеттік мекемелерге,
жергілікті атқарушы органдарға,
үкіметтік емес ұйымдарға, бұқаралық
ақпарат құралдарына, отбасыларға да
жүктеледі.

-Жоғарыда айтылған мәселеге бай-
ланысты балалар толығымен қорғалған,
яки, еш қауіп жоқ деуге негіз бар ма?

Алайда, бүгінгі таңда баланың
денсаулығы мен өміріне қауіп әлі де
жоғары, кәмелетке толмағандарға
қатысты заңға қайшы әрекеттер мен
фактілердің орын алып тұратындығы

жасырын емес.  Ресми көздерден алынған
цифрларға қарасақ, елімізде жыл сайын
жүздеген бала қылмыстың  құрбаны
болады екен.

Республика көлемінде мектептерде
немесе оның маңайында, жастар
жиналатын жерлерде болатын құқық
бұзушылық алаңдатушылық тудыруда.
Сол себепті де балалардың  қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мәселесіне қоғамның
назарын аударуға бағытталған бұл акция
"Қауіпсіз балалық шақ үшін!" ұранымен
өтуде. Акция мақсаты - білім беру ұйым-
дарында балалардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, оқушылар арасында
және оларға қарсы құқық бұзушылық-
тың алдын алу және оқу орындарында
қауіпсіздік шараларын жетілдіру.
Осыған байланысты ҚР Білім және
ғылым министрлігінің акцияны өткізу
барысы жайлы дайындаған  арнайы
тұжырымдамасы барлық білім беру
ұйымдарына  жолданды.

Аудандық білім бөлімі жанынан
қауіпсіз мектеп ортасын қалыптастыру
бойынша білім беру ұйымдарының
жағдайын, балалардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету бойынша жүргізіліп
жатқан жұмыстардың жағдайын  анық-
тау,  зерделеу мақсатында жұмысшы топ
құрылды.  Жұмысшы топтың көмегімен
мектептердің жаңа 2015-2016 оқу
жылына дайындығы тексерілді. Тексеру
барысында оқу сыныптарының, мектеп
асханасының, спорт залының, медици-
налық кабинеттердің, су құбырлары-
ның, жылу жүйесінің жұмысқа
дайындығы, ғимараттың өртке қарсы
және санитарлық-эпидемиологиялық
талаптарға сай болуы,  мектепке келетін
жолдың қауіпсіздігі, оның ішінде:  жаяу
жүру жолдары, арнайы жасалған жол
кедергілерінің болуы т.б. зерделенуде.

-Осы іс-шараға қатысушылардың
құрамына кімдер кіреді?

-Олар мектепке дейінгі және мектеп
жасындағы балалар, оқушылар мен
студент жастар, мүдделі мемлекеттік
органдардың өкілдері, педагогикалық,
ата-аналар, шығармашылық
қауымдастықтың, мекемелердің, еңбек
ұжымдарының, ҮЕҰ, БАҚ өкілдері және
т.б.

-Акцияның  мазмұны және форматы
жайлы не айта аласыз?

- "Қауіпсіз балалық шақ үшін!" ұраны
барлық іс-шараларды өткізу кезінде
ұстанатын негізгі қағидат болып
табылады.  Республикалық акция
мектепте, үйде, есік алдында,

кіреберісте, суда, жолда, көлікте
қауіпсіздік ережелер туралы, сонымен
қатар алғашқы көмек көрсету тәсілдері
және шұғыл қызметтер туралы балалар
мен ата-аналардың, қоғамның назарын
аудару іс шараның негізі болып
табылады.

Негізгі күш - балалар мен ата-
аналардың қатысуымен іс-шаралар
ұйымдастырып өткізуге бағытталады.
Ішкі істер, өрт сөндіру, денсаулық
сақтау органдарының, ата-аналар
қауымдастығының және үкіметтік
емес ұйымдардың өкілдерімен бірлесіп
әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырып
өткізу ұсынылады, оның ішінде:

көшеде, жолда, үйде, сонымен қатар
бөгде адамдармен қауіпсіз жүру
ережелерін түсіндіру бойынша қауіп-
сіздік сабақтарын өткізу.  Сабақтарда
шұғыл қызметтердің, ҚР БҒМ Бала-
лардың құқықтарын қорғау
комитетінің (8 /7172/ 74-25-28),
облыстық, Астана және Алматы
қалалалары білім басқармаларының
сенім телефондары, 150 - балаларға
және жасөспірімдерге арналған ұлттық
сенім телефон линиясы көрсетілген
қауіпсіз жүріп тұру ережелері
бойынша парақшаларды, кітапша-
ларды таратуды ұйымдастыру ұсы-
нылады. Жол қозғалысына қатысу-
шыларды жолда абай болуға шақыру
бойынша флешмобтар дайындалған.
"Қауіпсіздік шұғыласы" атты сурет
байқауы ұйымдастырылады. Байқауды
бала-бақшаларда және мектептерде 6
жастан 13 жасқа дейінгі балалар
арасында өткізуге болады. Байқаудың
мақсаты - күнделікті өмірде және
төтенше жағдайларда қауіпсіз жүріп-
тұрудың негізгі ережелерін білуге
қызығушылықтарын арттыру қажет.

"Қауіпсіз жол" жол қозғалысының
жас инспекторларының байқауын
өткізетін боламыз. Жас инспек-
торларға жолда қауіпсіз жүру
білімдері, жол-көлік оқиғасында
жарақат алғандарға алғашқы көмек
көрсету дағдыларын көрсету
ұсынылады. Балалардың қауіпсіздігін
ұйымдастыру, балаларға қатысты
зорлық-зомбылықты алдын алу
мәселелері бойынша жалпы мектептік
ата-аналар жиналыстарын өткізу
ұсынылады.

-Салиқалы сұхбат бергеніңізге
рахмет! Балалар бақытты болсын!

Мақпал ПАТЕНОВА.

Ана тілім
Ана тілім - құрметті дана тілім,
Жүрегіме мәңгілікке сақтаймын.
Құдіретіңе бас иіп,
Өлеңімді өзіңе мен арнаймын!

Несібелі ПАХИРДИН.

Ботақан
Аяғына сүрініп,
Құлап жүрген ботақан.
Еркелігі өзіне,
Ұнап жүрген ботақан.
Анасының ақ сүтін,
Сұрап жүрген ботақан.

 Нұрсаят ДҮЙСЕНБАЙ.

Достарым
Достарым менің, достарым
Сендерге өлең бастадым.
Құрметпенен сыйлаймын,
Жамандыққа қимаймын.
Достарым менің өте көп,
Достығымыз мәңгі деп,
Мақтан тұтам өздерін.

Ақерке  НАЗАР.

Әдепті
боламын

Мен әдепті баламын,
Төрт пен бесті аламын.
Үлгілі болып сабақта,
Мен әдепті боламын.

Мая ТҰРСЫНБАЙ.

Ана тілі
Ана тілі- дана тілім,
Бабаларым жалғаған
Өз тілімде білім алып,
Биіктерге самғаймын.

Бекарыс НҰРМҰХАМБЕТ.
Жаңақорған ауданы.

Оқушылар
шығармалары.
№56 мектеп.

2-сынып

Суретті салған №169
мектеп оқушысы

Нұржауған МҰРАТБЕК
Жаңақорған ауданы.

Оқушылар салған
суреттер

Суретті салған №172
мектеп оқушысы

Айшабибі
ЖАНБОЛАТҚЫЗЫ.

Тасбөгет кенті.
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Жаңашырлыққа -
жан риза

№187 М.Шоқай атындағы қазақ
орта мектебінде "Мектепке жол" жыл
сайынғы жалпы республикалық
қайырымдылық "Балаға мейірім сыйла"
атты акциясы өтті. Іс-шараны мектеп
директоры А.Мұсабаева ашып, аз
қамтылған отбасы балаларына көмек
көрсетуде өз үлестерін қосып отырған
демеуші мырзаларға, жеке кәсіпкер-
лерге және ұстаздарға ризашылығын
білдірді.

 "Дәулет бітсе, менменсіме, тасыма
Жақсылық қыл, жиылсын жұрт

қасыңа" - деп Жүсіп Баласағұн
бабамыз айтқандай, осы игі шараға өз
тараптарынан көмек қолын созған
жүрегі жомарт "КазГер Мұнай" - БК
ЖШС бас директорының орынбасары
Қ.Сәпиұлы және Қызылорда облысы
бойынша зейнетақы төлеу орталығы
филиалы кәсіподақ комитеті төрайымы

Ұ.Оспанова, № 6 қалалық емхананың
бас дәрігері, қалалық мәслихат
депутаты Қ.Ә.Медетбеков, "ИП
Оразбердин", мектебіміздің дирек-
торы А.Мұсабаева және мектеп
әкімшілігі, мектеп кәсіподақ ұйымы,
сынып жетекшілері 140 оқушыға
сөмке, оқу құралдарын  сыйлық ретінде
табыстады. Акция барысында балалар-
дың орта біліммен қамтылуына жағдай
жасауда өз үлестерін қосып, демеу-
шілік көрсеткен кәсіпкерлер мен
мектеп ұжымына ата-аналар риза-
шылығын білдірді. Мектептің "Жас
ұлан" балалар ұйымының мүшелері
әннен шашу шашып, қатысушыларға
жақсы көңіл-күй сыйлады.

 Ханыгүл КӨШЕРБАЕВА,
№187 М.Шоқай атындағы қазақ

 орта мектебінің тәлімгері.

Балалар қуанышы
үзілмесе екен

Дәстүрлі жыл сайынғы респуб-
ликалық "Мектепке жол" қайырым-
дылық акциясы республикамыздың
түкпір-түкпірінде өтуде. Биылғы жыл-
ғы акция "Балаларға бірге көмек бе-
рейік!" ұранымен өткізілуде. "Мек-
тепке жол" акциясын өткізу туралы
№82 орта мектепте де іс-шара жоспары
жасалып, көптеген жұмыстар атқа-
рылуда. Үндеу хаттар таратылып,
плакат ілінді және жәшік қойылды.

 "Мектепке жол" акциясы аясында
тұрмысы төмен, аз қамтылған  отбасы
балалардың тізімдері  анықталып,
демеушілер тарапынан көмек ұйым-
дастырылды. Мектеп түлегі, қазалылық
кәсіпкер Гүлшат Шүйінішбаеваның
демеушілігімен мектеп табалдырығын
алғаш аттағалы отырған  1-сыныптың
15 оқушысына  90 000 теңгеге  сумка,
толық оқу-құралымен тарту етті.
Қазалылық кәсіпкер Жүлекешова
Мирамкүл   әлеуметтік аз қамтылған
отбасынан 15 оқушыға 40 000 теңгеге
оқу формасын тарту етті. Ауыл
кәсіпкері Ізмаханова Айман 10 000

теңгеге 5 оқушыға аяқ киім сыйласа,
Шағамбаева Айкүміс 1 оқушыға 8000
теңгеге сумка мен аяқ киім берді. Ауыл
әкімі Жиенбаев Құдабай жартылай
жетім 1 оқушыға сумка оқу-құралымен
табыстады.

Акция барысында жылдағыдай ауыл
мешіті 15 000 теңге, мектеп түлегі,
қызылордалық  кәсіпкер Жанар
Бердиева 50 000 теңге, мектеп түлегі,
кәсіпкер Жанболат Күлмырзаев 12000
теңге, кәсіпкер Тілеулесова Майра 5000
теңге, ауыл тұрғындары 4900 теңге
қаржылай демеушілік жасап, аз
қамтылған отбасының 39 оқушысына
оқу-формасы, оқулықтар мен оқу-
құралдары алынып берілді.

Акцияға үн қосып, көмек қолын
созған демеушілер "Алғыс хатпен"
марапатталды.

Гүлсара ҚҰЛДИЯРОВА,
       №82 орта мектептің

әлеуметтік педагогы.
Қаратерең ауылы.

Тағылым

400 солдатпен жалғыз
соғысқан бала

Американың New York Times дейтін
газеті бар, сол былтыр "ХХІ
ғасырдың батыл да қаһарман
баласын" анықтады. Бұл баланың
аты-жөні - ирактық  Мұстафа
Саддам Хусейн. Ол Ирактың ұзақ
жылдар билеушісі болған Саддам
Хусейннің туған немересі. Жасы 14-
те ғана болатын. Ол  Навваф
Зейданның жекеменшік үйіне шабуыл
жасаған  америкалық арнаулы
әскерлерге (спецназға)  қолындағы
автоматымен қарсылық көрсетті.
Жауды қадам бастырмай қойды.  Бұл
кезде ол үйді қорғап жатқан жалғыз
тірі жан болатын. Қасында әкесі
Кусайдың, ағасы Удэйдің, олардың
тәнсақшысы Абдел-Самадтың жан-
сыз денелері жайрап жатқан. Сол
операцияға қатысқан америкалық

солдаттардың айтуынша үйге басып
кіргендерінде Мұстафа Хусейн оларға
қарсы автоматтан оқ боратқан.

Саны 400-ден асатын америкалық
әскер үйді жан жағынан қоршап алады.
Көз алдында әкесі мен ағасынан
айырылған,  кеудесін кек кернеген
жөсөспірім дұшпанға берілген жоқ.
Қолына түскен мерген винтовкасымен
америкалық 14 жаяу әскерді жер
жастандырады. Ұрыс алты сағатқа
созылады. Америкалықтар өздерімен
соғысып жатқан аса кәнігі бірнеше
жауынгер шығар деп ойлайды. Алайда
ақыры оны атып өлтірген соң
өздерімен соншама уақыт соғысқан
жалғыз адам екендігін  әрі оның мұрты
енді ғана тебіндеген  жап-жас бала
екендігін көргенде  өз көздеріне өздері
сенбейді.

New York Times  газетінде
Мұстафа туралы жазған журналист
Роберт Ейск өз мақаласында: "Егер
бізде осы балаға ұқсас біреу болса,
онда біз әр қалада оған ескерткіш
тұрғызған болар едік. Оның ерлігі мен
қаһармандығы туралы барлық жерде
жар салатын едік, ол жас ұрпақ үшін
таптырмас өнегеге айналар еді", деп
жазды. Мұстафа бүгінде
ирактықтардың мақтанышы.

"Парламент және халық".
№36. 2015ж.

Суретті салған №11 мектеп
Балзия ҚҰТЫШОВА.

Тасбөгет кенті

«Мектепке жол» акциясы


