
1 класс оқушылар арасындағы қалалық

"Алғашқы қадам"  байқауы. Уалихан

Сұлтан - Бас жүлде. Жетекшісі:

Кушерова Н.Р. 2021-2022 оқу жылы.

"Ақтөбе облысының  спорттық

бағдарлау федерециясы",

Чемпионат-"Лабиринт" қашықтығы.

Жетекшілері: Тагабиргенов Б.Ж.,

Қайнадин Б.К. 2021 ж.

9 мамыр 2019ж. Ұлы жеңістің 

74 жылдығына орай Президент

паркінде мерекелік іс-шараға қатысуы.

9 мамыр 2019ж.  Президент паркі.

Ақтөбе облысы білім бөлімінің басшысы

Л.А.Уразбаева, № 65 ЖББОМ

директоры М.С.Жантурина және

мектеп ұстаздары.

9 мамыр 2018ж. Ақтөбе қаласы 

Президент паркі.

9 мамыр 2018ж. Ақтөбе қаласы

Президент паркінне сахналанған

қойылымға қатысу

Мектептің ашылу салтанатынан. 2017жыл

Ақтөбе облысының әкімі Б.М.Сапарбаев,Ақтөбе қаласының әкімі  И.С.Испанов ,

мектеп құрылысын жүргізген бас мердігер «Алихан Ойл3» ЖШС-нің басшысы

З.Қожаев және мектеп директоры М.С.Жантурина



№ 65 ЖББОМ директоры, педагог-шебер санатындағы бастауыш сынып

мұғалімі М.С.Жантурина

№ 65 ЖББОМ ұжымы 2021жыл

"Ұлы дала дауысы" І Республикалық

фестиваль байқауы вокал номинациясы

бойынша 1 диплом иегері 

Киікбай Карина.

Жетекшісі Мейрман М.Б. 2020 жыл.

Ақтөбе қаласының  150 жылдық

мерекесіне орай  Республикалық 

"NEW STSRS-2019"  байқауы.

Жайлан Аружан-3 орын, Қуандық Арай -

3 орын, Бөкенбай Ақжүніс - 3 орын.

Жетекшісі: Мейрман М.Б. 2019 ж.

Республикалық олимпиаданың  қалалық

кезеңіненҚазақстан тарихы пәні

бойынша 11 класс   оқушысы

Бүркіталина Гаухар 3 орын иегері.

Жетекшісі: Тилепова Ләззат. 2020-

2021 оқу жылы

Балалар мен жасөспірімдер туризмінің

50 жылдығына орай "Менің Отаным-

Қазақстан" облыстық туристік слетта

№ 65 ЖББОМ  - 3 орын. Жетекшісі:

Тагабиргенов Б.Ж. 202



28.04.2018ж.»Бақытты бала»

ауқымды жоба аясында «Қазақстан-

бірліктің киелі бесігі» тақырыбында 1

мамыр-бірлік күніне арналған мерекелік

концерт

28.04.2018ж.»Бақытты бала» ауқымды

жоба аясында «Қазақстан-бірліктің

киелі бесігі» тақырыбында 1 мамыр-

бірлік күніне арналған мерекелік

концерттегі бастауыш сынып

оқушыларының биінен үзінді.

"Менің кіші Отаным" жас

тарихшылар республикалық

конкурстың облыстық кезеңі.

Бүркіталина Гаухар - 3 орын. 

Жетекшісі: Тилепова Л.К.  

2018-2019 оқу жылы.

ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай

"Егер мен Президент болсам..." қалалық

байқауының көрермендер көзайымы

номинациясы иегері Есенгелді

Жайдарман. Жетекшісі: Жүсіпова Г.Н.

2018-2019 оқу жылы.

06.09.2017жыл. № 65 ЖББОМ ашылу

салтанытын  Ақтөбе қалалық

«Эврика» газетіне жарияланды

01.09.2017жыл. № 65 ЖББО мектебіне 

алғашқы мектепке келген  оқушылары

саланатты жиында.

30.11.2017жыл. Ақтөбе облысы

бойынша Педагогикалық шеберлік

орталығының директоры

Т.А.Акимованың қатысуымен «Lesson

Study педагогтердің кәсіби даму құралы

ретінде» тақырыбындағы І облыстық

конференция. 

30.11.2017жыл. «Lesson Study

педагогтердің кәсіби даму құралы

ретінде» тақырыбындағы І облыстық

конференциядағы облыс мектептерінің

мұғалімдері.



30.11.2017ж. Конференция барысында 

«Постер –сессия» бөлімі

30.11.2017жыл. «Lesson Study»

әдістерін қалай қолдану.

Тәжірибемен бөлісу барысы.

2019ж. Ауған соғысының

ардагерлерімен кездесу.

2018ж. «Жаңартылған бағдарламалар

бойынша бастауыш пәндерін оқыту

ерекшеліктері» тақырыбында дөңгелек

үстел. НЗМ ПШО директоры

Т.А.Акимова, ҚББ директорының

орынбасары Ж.Б.Шалабаева.

17.01.2019ж. «Ұлы даланың жеті

қыры» атты мақаланы дәріптеу

барысында  дөңгелек үстел.

«Үздік ұстаз» төсбелгісінің иегерлері

А.Қоянбаева,С.Кукинбаев,В.Шагырова

2021 жылғы «Алтын белгі» иегерлері  

Бүркіталина  Г., Пірмұхамедов С. 2018жыл. «Алтын белгі» иегері 

Бисембаева Ғазиза.

2019ж. «Алтын белгі иегері» 

Бисеналина Камшат.

2019ж. Нұрсұлтан қаласы 

Білім және ғылым министрі

А.Аймаганбетовпен тамыз

конференциясында 

2019жылы «Дарындылық дара жол» 

жұлдыздар шеруі
2019ж. Ақтөбе қаласының

150 жылдығына орай ұйымдастырылған

«Жұлдыздар шеруі»  


