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«ЖАСАМПАЗДЫҚҚА ТОЛЫ ЖЫЛДАР» 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ  
30 ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР  

ЖОСПАРЫ 

№  І-шара 

Орындау 
мерзімі 

Жауапты 

орындаушы 

1.  

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығын дайындау және мерекелеу 
бойынша ұйымдастыру мәселелері жөнінде кеңестер 
ұйымдастыру, жоспар құрастыру 

 

тоқсанда 1 рет  ӘБ жетекшілері 

2.  «Жасампаздыққа толы жылдар» тақырыбында материалдар 
циклін фойеде орналастыруды ұйымдастыру (теледидар 
арқылы)  

16.03.2021 Журкаева А.М. 
Жапарова К.М. 

3.  «Тәуелсіздік – Мәңгілік елдің тұғыры» (сынып сағаттары) 26-30 сәуір Бастауыш ӘБ 

4.  «Ұлы дала тұлғасы» жобасын ұйымдастыру - 
Қазақстанның жастарды рухтандыратын тұлға ретінде 
қалыптасуы мен дамуындағы Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың рөлі туралы 
материалдар циклін орналастыру 

 

Мамыр  Шіменбай Қ.С. 
Журкаева А.М. 



5.   «Елбасы – ел мақтанышы» жобасын ұйымдастыру - 
Қазақстанның бейбітшілік пен тұрақтылықтың кепілі 
ретінде қалыптасуы мен дамуындағы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 
рөлі туралы материалдар циклін орналастыру 

Мамыр  Шіменбай Қ.С. 
Журкаева А.М. 

6.  «Елдіктің бесігі-Нұр-сұлтан!» - Қазақстан Республикасы 
астанасының дамуы туралы ақпараттық-талдау 
материалдарын орналастыру (астананың қарқыны мен өсуі, 
жаңа жобалар мен даму перспективалары туралы 
тақырыптық инфографикалар, «Ақылды қала», оның 
ішінде Т. Б. қалалар туралы мақалалар сериясы)) 

Шілде  Каден Т.М. 

7.  «Барымыз да, бағымыз да – Тәуелсіздік» жобасын 
ұйымдастыру - бір салада 30 жыл жұмыс істеген тұлғалар 
туралы материалдардың жарияланымдары сериясы 

қазан Шіменбай Қ.С. 

8.  «Бейбіт аспан астында 30 жыл» – Тәуелсіздік 
жылдарындағы бақытты және табысты отбасыларының 
тарихы туралы мақалалар жариялау жобасын ұйымдастыру 

желтоқсан Каден Т.М. 

9.  «Тәуелсіз елдің баласымын» жобасын - елдің құрдастары 
туралы сұхбат және очерктер ұйымдастыру 

желтоқсан Сынып жетекшілері 

10.   «Қазақстанда жасалған» имидждік репортаждар сериясын 
ұйымдастыру (елде өндірілген және шетелде кеңінен 
танымал өнімдер туралы) 

желтоқсан Шакерхан Н. 

11.  «Қазақстан тулғалары»Тәуелсіз Қазақстанның көрнекті 
мемлекеттік қайраткерлері туралы материалдар сериясын 
ұйымдастыру  

қараша Майкен А. 



12.  «Көк тудың желбірегені» жобасында мемлекеттік 
рәміздерге арналған телевизиялық репортаждар циклінен 
сюжеттер ұйымдастыру 

 

шілде Тегисхан Л. 

13.  «Тәуелсіздік тірегі – тілі» - қазақ тілінің үздік 
мұғалімдерімен мемлекеттік тілдің мәртебесі мен 
маңыздылығы туралы репортаж жобасын ұйымдастыру 

 

қыркүйек Тегисхан Лена 

14.  «Мен қазақпын!» мәнерлеп оқу сайысы қараша Сқақ М. Ғ. 
15.  Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған эссе байқауы 

 

қараша Бекей М. 

16.  «Өткенге саяхат» - ән, би, ойын-сауық, сән, поэзия және т. 
б. 30 жыл бұрын жобасын ұйымдастыру\ 

желтоқсан Хатпа С., Дюсембинова Р.С.  

17.  «Тәуелсіз елімнің спортшылары»   қазан Жусупов Д.Е. 
18.  «Менің ауылым» видеочелленджін ұйымдастыру  қазан 10-сынып жетекшілері 
19.  «Тәуелсіз елім – менің мақтанышым» онлайн фотобайқау желтоқсан 9-сынып жетекшілері 
20.  «Тұғыры биік Тәуелсіздік» онлайн фотожобасын 

ұйымдастыру (30 жыл бұрын және қазіргі уақытта көрнекті 
жерлерден, әкімшілік объектілерден, саябақтардан, 
алаңдардан және т. б. фото жариялау) 

қыркүйек Шіменбай Қ.С. 

21.  Әлеуметтік желілердегі және Интернет-ресурстарға 

материалдар жариялау    

Жыл бойы Болат Ф. 

 

Орындаған Арилина А.Б.,             Каден Т.М. 


