
Талдықорған қаласы әкімдігі білім бөлімінің 
«Балдәурен» балалар шығармашылық орталығының 

директоры 
 

 
ТУЛЕПБЕРГЕНОВА  АЙЫМ   ЕРИКОВНА 

 
                                   
 
 
                                           1972 жылы қазанның 24-де  Алматы облысы,       

                                           Алакөл ауданы, Қабанбай ауылында дүниеге 

келген. 

                                           1994 жылы І.Жансүгіров атындағы 

Талдықорған      

                                            педагогикалық институтының филология  

                                            факультетін бітірген. 

 
 

Жұмыс тәжірибесі 
 

1994-1994 жж            Талдықорған қаласының №6 ОМ қазақ тілі пәнінің    
                                    мұғалімі 
 
1994-1996 жж            Еңбекшіқазақ ауданының І.Жансүгіров атындағы 
ОМ    
                                    орыс тілі пәнінің мұғалімі 
 
1996-1996 жж         Талдықорған қаласының №3  балабақша тәрбиешісі 
 
2004-2005 жж            Талдықорған қаласының «Ұлар Үміт» зейнетақы 
қоры 
 
2005-2010 жж            Талдықорған қаласының «Балдәурен» БШО-ң  
                                    директордың ОТЖО 
 
2010 жылдан бастап  «Балдәурен» БШО-ң директоры 
 
 
 
 



КМҚК«Балдәурен» балалар шығармашылық орталығы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мекен-жайы, пошта индексі,  
телефоны, эл.поштасы:              040010, Талдықорған қаласы,                                                                                      
                                                                   Біржан Сал көшесі 101 үй,  
                                                         8(7282)24-53-60, 
baldauren_2011@mail.ru   
Жалпы ауданы:                            270,70 га 
Бөлме  саны:                                 23   
Орталықта әкімшілік,  әдіскерлер, мұғалімдер, есепші, хатшының 
бөлмері бар.   
Жер учаскесі:                                0,987 га 
Заңды тұлғаның мемлекеттік 
тіркеу куәлігі:                               6044-1904-МК 
Берілген мерзімі:                         „06“.05.2010ж.  
Білім беруге құқықтық  
лицензия:                                      „Талдықорған қалалық білім бөлімі“   
                                                         мемлекеттік  мекемесі АБ сериясы,   
                                                         № 0156163    23.09.2010 жыл 
Қызметкерлер саны:                   Барлығы – 30, оның ішінде:  
                                                         әкімшілік қызметкерлері–4, 
балетмейстер–1,   
                                                         мәдени-ұйымдастырушы–1, 
мұғалімдер–13,   
                                                         шаруашылық қызметкерлері – 11.  
Педагог кадрлардың сапалық  
құрамы:                                         Барлық  мұғалімдер саны – 19  

                                                 Оның ішінде:  
                                                      «ҚР Білім беру ісінің үздігі» – 1; 
                                                      жоғары білімді – 16; 
                                                      арнайы орта – 3; 

                                                         9-ы – жоғары санатты;  



                                                         3-і – бірінші санатты;  
                                                         3-і – екінші санатты; 
                                                         4-і – мұғалімнің санаты жоқ.  
 

21  түрлі үйірмеде   68  топ ұйымдастырылып, 938 оқушы 
қатысады 

 

2013 -  2014 оқу   
жылындағы 

     жетістіктер:                            Халықаралық «Шаттық» фестивалінің  
                                                  лауреаттары 
                                                  Лауреаты ІІ степени VІІ международного         
                                                  конкурса «Ақ көгершін» 
                                                  Сертификат за активное участие в  

проекте ЮНЕСКО «Дети рисуют мир.   
Казахстан»                                                               
Республикаликалық «Өнерім-өмірім» 
атты  вокалды-хореографиялық 
байқаудағы  І дәрежелі Диплом 
иегерлері                                                              
Облыстық Дельфийлік ойындарында                                                              
І дәрежелі Диплом иегерлері                                                              
Облыстық «Жетісу өрнегі» би 
байқауында  Бас жүлде иегерлері                                                            
І место в городской конференции по          

                                                       творчеству Булата Окуджавы  
                                                       «Балдәурен - 2013» байқауының ІІ-орын  
                                                        Иегерлері 
                                                        Гран-При в ІІІ Республиканском  

      конкурсе  художественных работ  
     «Болашақ» на тему «Мир, который я  
     вижу – жизнь, в которой я творю»  

                                                                     
                                                                                   

 
                      


