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Нұркен Кобжанов,

Осакаров ауданының  əкімі
Қанат Саққұлақов,

аудандық мəслихаттың хатшысы
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Мемлекет басшысы жаңа мектептің
жұмысымен танысты

Қарағанды облысына жұмыс сапа-

рымен келген Қазақстан Президенті

Қасым-Жомарт Тоқаев жаңадан

салынған 1200 орындық мектеп-гим-

назияны аралап көрді.

Жаңа білім ошағына жақын жерлердегі

қазақ мектептерінен 900 оқушы

ауыстырылған. Бұл үш ауысымда оқыту

мəселесін шешуге бағытталған маңызды

қадам болып отыр.

Қасым-Жомарт Тоқаев мектептегі оқу-

тəрбие жұмыстарының

ұйымдастырылуымен танысып, баста-

уыш сынып оқушылары оқитын кезекші

сыныптарды аралады.

Мемлекет басшысына заманауи

құралдармен жабдықталған кабинеттер,

STEM-лаборатория, роботтық техника

жəне зияткерлік бөлмелер, мектеп теле-

студиясы мен медиастудия көрсетілді.

Мектепте сабақтан тыс

ұйымдастырылатын үйірме жұмыстары

үшін ART-студия жəне хореография

залы салынған.

Президент жаңа мектеп-гимназияға

Абайдың есімін беру жөніндегі ұсынысты

қолдады. Оқу ошағы ұлы ақын əрі

ойшылдың мұраларын зерттеу, насихат-

тау орталығына айналады. Мектеп база-

сында қалалық қана емес, облыстық

іс-шаралар да өткізіледі. Ол үшін 700

орындық акт залы бар. Оның іші Абай

шығармашылығымен безендірілген.

Сонымен қатар Президентке корона-

вирус пандемиясы кезіндегі оқу

үдерісінің ұйымдастырылуы жөнінде

мəлімет берілді. Жаңа оқу жылында

өңірдегі 504 мектепте 204 мың оқушы,

соның ішінде, 22 мың бірінші сынып

оқушысы білім алуда.

Контингенті 300-ден аспайтын 279

мектеп штаттық режимде жұмыс істеп

жатыр. Мұндай оқу орындарында 29

мыңға жуық оқушы оқиды. Бастауыш

жəне бесінші сынып оқушылары үшін

6166 кезекші сыныптар ұйымдастырған.

Бұл сыныптарда 77 мыңнан астам бала

оқып жатыр. Бүкіл білім беру мекемеле-

рінде санитарлық режим барынша

күшейтілген.
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По прибытии в Карагандинскую
область Глава государства Касым-
Жомарт Токаев осмотрел новую
школу-гимназию на 1 200 мест.

В учебное заведение были переве-
дены 900 учащихся из близлежащих
школ с казахским языком обучения, что
стало важным шагом на пути к ликвида-
ции трехсменного обучения.

Президент ознакомился с организа-
цией учебно-воспитательного процесса
в школе, осмотрел дежурные классы, где
проходят обучение ученики младших
классов.

Касым-Жомарту Токаеву показали
оснащенные современным оборудова-
нием учебные кабинеты, STEM-лабора-
торию, кабинеты робототехники и
интеллектум, школьную телестудию и
медиастудию. Для организации внеуроч-
ной деятельности и кружковой работы
созданы ART-студия и зал хореографии.

Президент поддержал предложение о
присвоении новой школе-гимназии
имени Абая. Учебное заведение станет

опорным по изучению и пропаганде на-
следия великого поэта и мыслителя. На
базе школы будут проводиться не только
городские, но и областные мероприятия.
Для этого есть актовый зал на 700 мест,
оформление которого посвящено твор-
честву выдающегося просветителя.

Президент также был проинформиро-

ван об организации учебного процесса

во время пандемии коронавируса. В

новом учебном году в 504 школах ре-

гиона обучаются 204 тысячи учеников, в

том числе 22 тысячи первоклассников.

279 школ, контингент которых не пре-

вышает 300 человек, работают в штат-

ном режиме. В таких учебных

заведениях занятия посещают почти 29

тысяч школьников. Для учеников на-

чальных и пятых классов организовано

6 166 дежурных классов с общим коли-

чеством учащихся более 77 тысяч

детей. Во всех учреждениях образова-

ния максимально усилен санитарный

режим.

Құрметті аудан тұрғындары!

Сіздерді 1 желтоқсан –- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен шын
жүректен құттықтаймыз!  Бұл мерекенің ел тағдырындағы орны ерекше. Өйткені, бұл ме-
реке елі сүйген, елін сүйген ұлы тұлға –- Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың есі-
мімен тығыз байланысты.

Тұңғыш Президент күні – Елбасы жетістіктері мен жеңістерін ұлықтайтын, өскелең
ұрпаққа нағыз елжандылық пен отансүйгіштіктің, азаматтық пен ұлылықтың үлгісін
көрсететін күн.

1991 жылы 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тəуелсіздігі ту-
ралы» Конституциялық заң қабылданып, еліміз егемендігін жариялады. Жас мемлекет
тізгінін заманауи əлемнің ең көреген, ең кемел саясаткерлерінің бірі Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевқа сеніп тапсырды.

Елбасымыздың тереңнен толғаған, ел-жұрты қолдаған реформаларының нəтижесінде
қоғамымыз түбірімен қайта түлеп, қайта жаңғырды. Тəуелсіздік жылдарында мызғымас
шекарамыз халықаралық деңгейде мойындалды. Байтақ Астанамыз көкпен таласып бой
көтерді. 

Нұрсұлтан Əбішұлы елімізде саяси тұрақтылықты сақтап, көпұлтты халықты біріктіре
алды жəне қарқынды əлеуметтік-экономикалық жəне саяси дамуы бар мемлекеттің
ерекше моделін жасады. Салиқалы саясатының нəтижесінде біздің еліміз ұстанған айқын
бағытымен, өзара əріптестікке жəне ауқымды интеграцияға негізделген серіктестікке
ұмтылысымен, ізгілікке құштарлығымен əлемдік қауымдастықтан лайықты орын алды.

Елімізде татулық пен бірліктің, келісім мен түсіністіктің орнауы, халқымыздың зор же-
тістіктерге жетуі – Елбасының сарабдал, дана саясатының жемісі. Сол себепті де
кемеңгер көшбасшымыздың қоғам өміріне арнаған ерен еңбегін бағалай білу
баршамыздың парызымыз.

Сіздерді тағы да Тұңғыш Президент күнімен құттықтай отырып, отбасыларыңызға
амандық, елімізге ынтымақ, бірлік тілейміз! Еркін елде өскен ұрпақтың рухы əрдайым биік
бола берсін!

Уважаемые осакаровцы!

1 декабря наша страна отметит День Первого Президента Республики Казахстан.
Этот праздник отмечается в Казахстане с 2012 года в знак признания выдающихся

заслуг Первого Президента нашего государства Нурсултана Абишевича Назар-
баева. Н. А. Назарбаев возглавлял Республику Казахстан с 24 апреля 1990 года по
19 марта 2019 года. 1 декабря 1991 года на первых всенародных выборах Прези-
дента Казахской ССР он одержал блистательную победу. И именно эта дата стала
переломной и судьбоносной для Казахстана. Буквально через несколько дней после
вступления на президентский пост Нурсултан Абишевич провозгласил Республику
Казахстан независимым, суверенным государством. Этот день стал своеобразной
точкой отсчета, с которой страна взяла курс на демократизацию и формирование
нового общественного сознания.

Роль Первого Президента в становлении и развитии нашего государства неоце-
нима. Он сумел сплотить многонациональный народ и создал уникальную модель
государства со стремительным социально-экономическим и политическим разви-
тием. Образ Нурсултана Абишевича олицетворяет мир и благополучие Казахстана.
Его яркий талант борца и созидателя, уникальная личность, большое трудолюбие
во благо страны и своего народа вызывает огромное уважение. Благодаря мудрой
политике Первого Президента, мы живем в мире и согласии. Следуя разработанной
им Стратегии, страна уверенно идет по пути вхождения в число 50 развитых стран
мира, развиваясь экономически и повышая уровень жизни и благосостояние граж-
дан.

День Первого Президента является основой сохранения мира и укрепления мно-
гонационального согласия. Он по праву занял место в числе значимых праздников
нашей страны.

Уважаемые осакаровцы! От всей души поздравляем вас с этим замечательным
праздником. Желаем мира и благополучия, счастья и добра! Пусть этот день вызо-
вет в вас самые добрые чувства и стремление сделать что-то полезное для нашей
страны.


