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исполнения гимна РК. Исполнялись 
песни «Тәуелсіз ел ұраны», «Отан», 
«Астана», «Жаса Қазақстан», танец 
«Пиала», дети играли в националь-
ные игры «Байга», «Байтерек». Дети 
показали все свои умения танце-
вать, петь и выразительно читать 
стихотворения. Утренники прошли 
в атмосфере торжественности и 
доброжелательности. Проведение 
мероприятий патриотического на-

правления очень важно в воспита-
нии подрастающего поколения, ведь 
формирование отношения к своей 
стране, формирование таких качеств 
как гражданственность, патриотизм, 
развитие чувства сопричастности с 
судьбой своей страны, своего наро-
да, воспитание ответственности за 
судьбу Родины, начинается с дет-
ства. Не остаётся в стороне юное по-
коление нашей страны, ведь имен-

но оно будет представлять будущее 
нашего Казахстана в мире и уже 
сегодня дети в детском саду могут 
приветствовать этот замечательный 
праздник. Мы надеемся, что еще 
одна искорка любви к своей Родине 
зажглась в душе каждого ребенка и 
взрослого.

Бернгардт Н., Сейлова Б., 
воспитатели я/сад №2 г.Костанай

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ БҮГІНГІ БАСЫМДЫҚТАРЫ

«Кәсібилік, патриотизм, ұзақ 
мерзімді мақсаттар қоя білу қа-
білеттілігі, оларды жаңа жағдайда 
шеше білу мен еріктігі – іріктеу мен 
ілгерілетудің негізгі өлшемдері»

Н.Ә. Назарбаев
Жоғары тиімді мемлекеттік қыз-

метті құру елдің әлеуметтік- эконо-
микалық дамуының қажетті шарты 
және оның өркендеуінің кепілі болып 
табылады. Осы жылдар ішінде мем-
лекеттік қызмет жүйесінде қаншама 
реформалар жүргізілді. Ол реформа-
лардың барлығы мемлекеттің өзгеруі 
мен мемлекеттік басқару жүйесінің 
қалыптасу үрдісіне тікелей байланы-
сты болып табылады. Президенттің 
«Мемлекеттік қызмет туралы» жар-
лыққа қол қоюы арқылы Институци-
оналдаудың бастауы заңдық күшіне 
енді. Аталған құжат қабылданған 
соң, мемлекеттік қызметтің қағи-
даттары, лауазымдар иерархиясы, 
қызметшілердің әлеуметтік кепілдік-
тері белгіленді, құқықтық мәртебесі 
анықталып және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы шектеулер енгізілді.

Бүгінгі таңда жүйелі реформа-
лаудың нәтижесінде меритократия, 
тиімділік пен қоғамға есеп берушілік 
қағидаттарына негізделген бірегей 
модель құрылды.

«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк қызметі туралы» Заңы-
на сәйкес, Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттiк қызметі – мемле-
кеттiк қызметшiлердiң мемлекеттiк 
органдарда мемлекеттiк билiктiң 
мiндеттерi мен функцияларын iске 
асыруға бағытталған лауазымдық 
өкiлеттiктерді атқару жөнiндегi қыз-
метi деп айқындалған.

Мемлекетік қызмет келесі қағи-
даттарға негізделеді: ең бірінші заң-
дылық; қазақстандық патриотизм; 
мемлекеттiк биліктің заң шыға-
рушылық, атқарушылық және сот 
тармақтарына бөлiнуiне қарамастан, 
мемлекеттiк қызмет жүйесiнiң 
бiртұтастығы; азаматтар құқықтары-
ның, бостандықтарының және заңды 
мүдделерiнiң мемлекет мүдделерi 
алдындағы басымдығы; мемлекет-

тік органдар қызметіндегі тиімділік, 
нәтижелілік, ашықтық; азаматтар-
дың мемлекеттiк қызметке қол жет-
кiзуге тең құқығы; азаматтардың 
мемлекеттiк қызметке кiруiнiң ерiк-
тiлiгi; мемлекеттiк қызметшiлердiң 
кәсiбилiгi; меритократия – мемле-
кеттік қызметшінің жеке сіңірген 
еңбектері мен жетістіктерін мойын-
дау, оны қабілеттері мен кәсіби даяр-
лығына сәйкес мемлекеттік қызмет 
бабында ілгерілету; жоғары тұрған 
мемлекеттiк органдар мен лауазым-
ды адамдар өз өкiлеттiктерi шегiнде 
қабылдаған шешiмдердi орындау-
дың бағынысты мемлекеттiк қызмет-
шiлер мен төмен тұрған мемлекеттiк 
органдардың мемлекеттік қызмет-
шілерi үшiн мiндеттiлiгi; мемлекет-
тiк қызметшiлердiң бақылауда болуы 
және есептiлiгi; мемлекеттiк қызмет-
шiлердiң лауазымдық мiндеттерiн 
орындамағаны не тиiсiнше орында-
мағаны және өздерiнiң лауазымдық 
өкiлеттiктерiн асыра пайдаланғаны 
үшiн жеке жауаптылығы; әдептілік; 
құқық бұзушылықтарға төзбеушілік; 
мемлекеттiк құпияларды немесе 
заңмен қорғалатын өзге де құпия-
ны құрайтын қызметтi қоспағанда, 
қоғамдық пiкiр мен жариялылықты 
ескеру; мемлекеттiк қызметшiлердiң 
құқықтық және әлеуметтiк қорғалуы; 
мәнi бiрдей жұмыстарды орындаға-
ны үшiн еңбекақыны тең төлеу; мем-
лекеттiк қызметшiлердi лауазымдық 
мiндеттерiн үлгілі атқарғаны, мінсіз 
мемлекеттік қызметі, ерекше маңы-

зды және күрделi тапсырмаларды 
орындағаны үшiн көтермелеу; мем-
лекеттік қызметшілерді оқытудың 
және қажетті құзыреттерін дамы-
тудың үзіліссіз болуы; мемлекеттік 
қызметшілерді даярлаудың, қайта 
даярлаудың және олардың біліктілі-
гін арттырудың практикалық бағдар-
лануы.

Бүгінгі уақытта осы негізгі қағи-
даттарды сақтау және пайдалану 
үшін мемлекет тарапынан қыруар 
іс-әрекет пен қызмет жасалуда.

Мемлекетіміздің қазіргі даму ке-
зеңінде мемлекеттік қызмет сала-
сындағы басымдықтар байқалуда: ең 
бастысы, стратегияларға негізделген 
нақты іс-әрекет бағдарламалар бой-
ынша мемлекеттік органдардың қы-
змет жасауы. Әр жергілікті немесе 
орталық мемлекеттік органның қы-
зметі жалпымемлекеттік стратегияға 
бағынышты болып келеді.

Келесі басымдылық - бұл қыз-
меткерлерді мемлекеттік қызметке 
қабылдау жүйесін жақсарту, кадр-
лар даярлау және мемлекеттік қыз-
метшілерге мансаптық жоғарылауда 
көмек көрсету.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рының бірінші бағытын іске асы-
ру шеңберінде кадрларды қабыл-
дау, даярлау және ілгерілету жүйесі 
жетілдірілді; кадрларды іріктеу және 
жылжыту кезінде меритократия 
қағидатын күшеюі, «А» басқару кор-
пусын құру, персоналды басқару ин-
ституттары мен тетіктерін жетілдіру, 
тәртіптік және этикалық бақылауды 
күшейтуді қамтамасыз ету. Осы мақ-
сатта конкурстық іріктеуді жүргізу 
және кадр резервін қалыптастыру 
тетіктері жетілдірілді; конкурстық 
комиссия қызметінің ашықтығын 
арттыру бойынша шаралар ұй-
ымдастырылды; мемлекеттік лауа-
зымдарға конкурстан тыс тағайын-
дау үшін мүмкіндіктер азайтылды; 
мемлекеттік қызметшілердің жұмыс 
сапасын бағалау, тағылымдамадан 
өту, тәлімгерлік, мансаптық жоспар-
лау, ротация ұғымдары заңды түрде 
енгізілді; мемлекеттік ұйымдарда 
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персоналды басқару қызметтерін 
және өңірлік деңгейде бірыңғай ка-
дрлық қызметтерді қалыптастыру 
көзделді.

Осылардың басты басымдығы 
мемлекеттік қызметті жаңғыртудың 
(модернизациялау) үдерісі болып 
табылады. Жаңғырту (модернизаци-
ялау) мемлекеттік қызмет саласын-
да шетелдік табысты тәжірибені іс 
жүзінде қолдануды, тиімді басқару 
бойынша жаңа әдістемелерді енгізу-
ді, үкімет тарапынан күшейтілген 

қолдауды көздейді.
Жоғарыда айтылғандар негізінде, 

Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік қызметін жаңғыртуда жа-
салған нәтижелерді ескере отырып, 
оның оңды болуына, мемлекетіміз 
дұрыс бағытта жылжуда деген ой са-
луға болады.

Мемлекеттік қызмет жүйесін одан 
әрі дамыту, жаңғырту және осы жүй-
еге оң әсер ететін факторларды қол-
дау кезінде біздің еліміз мемлекеттік 
басқарудағы барлық кемшіліктерді 

біртіндеп жоятынына сенімдімін.
Мемлекеттік қызметші тек бі лімді 

ғана емес, жоғары моральдық жауап-
кершілік пен өз ісіне деген әділдік, 
адалдық, адамгершілік қасиеттері 
қағидаларды қатаң ұстанғанда ғана, 
елдің ертеңі нұрлы болмақ.

Акулова Р.М.,
Қостанай облысының 

Білім саласындағы бақылау 
департаментінің бас маманы

ТӘУЕЛСІЗДІК ЕЛ ТІРЕГІ!

16 желтоқсан – ата ба-
бамыздың арманы орын-
далып, жасампаздығымы-
зды жаңа белеске көтерген 
Тәуелсіздік күні. 1991 
жылғы 16 желтоқсанда 
түңғыш ел басы Нұрсұл-
тан Назарбаев қол қойған 

Конституциялық Заңнан 
бастау алған тәуелсізді-
гімізге 28 жыл толды.

Биіл қазақстан Дүни-
ежүзілік сауда ұйымына 
кірді. Еуразиялық эконо-
миялық одақ жұмысын 
бастады.Әлемдік жетек-
ші экспортаушылардың 
елулігі қатарына қосылып, 
43- орынды иеленді.

Қазақстан Республи-
касының Тәуелсіздік 
мерекесіне орай, біздің 
мектепке дейінгі ұйымда 
әр жыл сайын мерекелік 
ертеңгіліктер өткізіледі. 
Егіменді еліміздің бола-
шағын жалғастырушы 

ұрпақтры туған жерімен, 
елін сүюге, оларды қорғай 
білуге тәрбиелеу, сөздік 
қорларын молайтып, тіл-
дерінің дамуына ықпал 
ету мақсатында әр мек-
тепке дейінгі балаларды 
үйретіп, дағдыландыру.

Мектепке дейінгі бүл-
діршіндер еліміздің та-
рихын, оның тәуелсізді-
гін, еліміздің рәміздерін 
кішкентай жасынан білу 
керек деп ойлаймын.

Мысалы біздің бала-
бақшада тәуелсіздік мере-
кесіне арнап, музыка залы 
жақсы ою-өрнек, шаңы-
рақ, түсті шарлармен без-

еңдірілген болды. Бала-
лармен алдын ала жұмыс 
өткізілу барысында түрлі 
ойындар, тақпақ пен өлен 
жұмыстарын жаттап, үй-
реттік.

Жалпы айтып кететін 
болсам, жоспарланған 
іс-шара барысында тапсы-
рмалар орындалып, қой-
ылған мақсатқа қол жет-
кізе білдік деп ойлаймын.

Кульшманова М.К.,
№5 «Гүлдәурен» б/б 

тәрбиешісі
Қостанай қаласы

ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ-СӨЗ САРАСЫ

2019 жылдың 9 желтақсан күні 
«Мектеп-гимназия» КММ–де 2 сы-
ныптар арасында Тәуелсіздік күні-
не орай және де Абай Құнанбай-
ұлының-175 жылдығы қарсаңында 
«Өлең сөздің патшасы-сөз сарасы» 
атты жатқа өлең оқу мектепішілік 
байқауы өткізілді. Байқауға 14 
оқушы қатысты. 

Байқауды ұйымдастыру мақса-
тымыз: өскелең ұрпаққа ұлы Абай-
ды таныту, жас ұрпақтың бойына 
өлеңге деген құштарлық сезімін ұя-
лату, Абай Құнанбайұлының өлең-
дерін насихаттау, өзге ұлт өкілдері-
не қазақ тілін өлең арқылы дәріптеу 
болатын.

Бастауыш сынып оқушылары 
бар ынта, жігерлерімен Ұлы Абай-
дың өлеңдерін нақышына келтіріп, 
жатқа айтқандары, көңілімізден 
шықты.

Оқушылардың жатқа оқыған 
өлеңдерін бағлаған төрешілер: 
тарих және өзін-өзітану пәнінің 
мұғалімі, қаламыздың құрмет-

ті азаматшасы, мектебіміздің ар-
дақты ұстазы - Баяахметова М.А.; 
қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің 
мұғалімі - Нұрмұхамбетова Қ.О.; 
мектебіміздің кітапханашысы – 
Трусова Л. И.

Байқаудың қорытындысы бой-
ынша: 1-орынға 2 «А» сынып 
оқушысы Федасеева Марина, Ма-
ринаның ұстазы- Жиенбекова Г.С; 
2-орынға 2 «Б» сынып оқушысы 
Агжанбаева Самина, Саминаның 
ұстазы –Мұрат Сұңқар; 3-орынға 2 
«В»сынып оқушысы Туленбаевна 
Саида, Саиданың ұстазы-Жармұ-
хамбетова Ж.К. ие болды.

1-орын иеленген Федасеева Ма-
ринаның ұлы ақынымыздың «Күз» 
өлеңін нақышына келтіріп, қатесіз, 
жаттық оқығанда іші-бауырымыз 
жылығандай, төбеміз көкке жеткен-
дей сезімде болдық.

2-орын иеленген қаракөз қызы-
мыз Саминаның «Әсемпаз болма 
әрнеге» өлеңін нәзік, бала дауы-
сымен сызылтып жатқа оқуы, ерек-

ше естілді.
3-орын алған Туленбаевна Саи-

да «Желсіз түнде жарық ай» өлеңі 
нақты, күшті, қатесіз, мүдірместен 
айтып, жүлделі орынға ие болды.

Іс-шарамыздың соңында барлық 
оқушыларға мадақтама қағаздары 
мен тәтті сыйлықтар таратылды. 

Қорыта келе, барлық қатысушы-
ларға, оларды дайындаған ұстаз-
дарға, ата-аналарға зор алғысымы-
зды айтамыз. Еліміздің көк туын 
биікке желбірететін, ел намысын 
қорғап, ұлыларымызды насихат-
тайтын саналы ұрпақтарымыздың 
саны көбейе берсін. Барлық оқыр-
мандарды алдағы келе жатқан ме-
рекелеріңізбен құттықтап, зор ден-
саулық, ашық аспан, бейбіт өмір 
тілеймін.

Мұрат Сұңқар, 
Лисаков қаласы әкімдігі білім 
бөлімінің «Мектеп-гимназия» 
КММ қазақ тілі мен әдебиет 

пәндерінің мұғалімі


