
Қосымша білім беру орталығы  коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі  

НУРТАСОВ ДАРХАН НУРТАСОВИЧ 

 

                                 

 1977 жылдың 4 мамырында Семей облысы Ақсуат  ауданы 

Ақсуат ауылында дүниеге келді. 1999 жылы Семей қаласында 

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің тарих 

факултетіне түсіп, 2004 жылы аталған университетті тамамдады. 

     Еңбек жолы :  

- 2004 – 2006 жылдары Қызыл жұлдыз бастауыш мектебінде 

мектеп меңгерушісі; 

-  2006 – 2009 жылдары Тоғас батыр атындағы орта мектебінде 

директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары; 

-  2009 -2012 жылдары Тоғас батыр атындағы орта мектебінде 

директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары ; 

- 16.11.2012 жылдан бастап Қосымша білім беру орталығы 

директоры. 

 



«Қосымша білім беру орталығы» коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесі 

 

 

 

Құрылған жылы:  01.11.2012 

Директор: Нуртасов Дархан Нуртасович 

Жалпы көлемі:   178,2 м2 

Жобалық күші: 100 

Тәрбиеленушілер бағыты:   Спорттық және музыкалық  

Мақсатқа жету құралы: Қазіргі заманның негізгі талабы 

балаларға сапалы білім беру мен қатар, оларды жан-жақты 

тәрбиелей отырып, саналы да дені сау ұрпақ тәрбиелеу. Негізгі 

стандартқа сай білім берумен қатар, қосымша білім беруді дұрыс 

қалыптастыра отырып баланың бос уақытын тиімді де қызықты 

етіп өткізумен қоса, қосымша білім беру жүйесі мектеп 

оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, қоғамдық 

белсенділігін көрсететін майдан болып табылады және оқушылар 

ұжымдарының қалыптасуына және топтасуына, өз мектебіне 

пайдалы болуға тырысуға тәрбиелейді.  



Материалдық базасы: Дәрісхана көлемі, жабдықталуы және 

безендірілуі жағынан жалпы ережеге сай. Компьютерлерге 

ғаламтор желісі және интерактивті тақта орнатылған. «Қазақстан 

жолы» тәрбие – білім орталығы толығымен жабдықталған.  

Жұмысшылар саны: барлық жұмысшы саны -76, соның ішінде 

әкімшілік –басқарушылық  қызметте – 6. 

Педагогтардың сапалық құрамы: 55 - педагог жоғары білімді 

(72,4%),   

21- педагог арнаулы  орта білімді(27,6%). 

Жетістіктер:  2013- 2014 жж.    

        Музыкалық бағытта  

- 2013 жылы 9 желтоқсанда Семей қаласында «Самға жұлдыз» 

облыстық ән байқауында  Ғ.Мүсірепов орта мектебінің оқушысы 

Манарбек Айдана І орынды иеленді, Қ.Сәтбаев (Жәнтікей) 

мектебінен Заманбеков Аслан «Гран при» және Серікбаева 

Назерке  І орын, Хамза Жанна ІІ орын, Қыдырбеков Әлет ІІІ орын 

алды.  

- 2013 жылы қазан айында Ақсуат ауылында «Тарбағатай 

тарландары» атты ән байқауында А.Байтұрсынов атындағы орта 

мектебінен 2 оқушы Зұлқашова Шұғыла және Асылбеков Келден 

«Бас жүлдеге» ие болды.  

-  2013 жылы 1-қарашада Тарбағатай ауданы Көкжыра ауылының 

Әуезов (Көкжыра) орта мектебінде   «Тарбағатай тарландары» ән 

байқауында С. Сейфуллин  орта мектебінің оқушысы Абдоллаева 

Айша ІІІ орын алды. 

         Спорттық бағытта  

- 2013 жылы 16-қарашада Қазақстан Республикасының «Тұңғыш 

Президент күні» Республикалық турнирде  Дзю-додан Магеллан 

Мират ІІІ орын,  

- 2013 жылы 15-17 мамыр күндері Өскемен қаласы Н.Ә. 

Назарбаевтың жүлдесі атты жарыста Н.Қыдырханов ІІ орын, 

М.Магеллан І орын алды.  

- 2013 жылы  1-желтоқсанда Ақсуат ауылында ҚР «Тұңғыш 

Президенті күні» турнирде № 2 Ақсуат орта мектебінің Футбол 

командасы жүлделі ІІ орынға ие болды.  



- 2013 жылы  Курчатов қаласында ҚР «Тұңғыш Президент күні» 

турнирінде Көктүбек орта мектебінің оқушылары Қазақ күресінен 

Ақжүнісов Әділ мен Санаев Мейіржан  ІІ орындарға ие болды.  

- Тарбағатай ауданында Мейрамбек Мүфтиевті еске түсіру 

турнирінде Дзю-додан Тоғас батыр орта мектебінің оқушылары 

Ертаев Ердәулет ІІІ орын, Қасымханов Шыңғыс І орын   

- Тарбағатай ауданында  Қабдолла Жансұлтановты еске түсіру 

турнирінде  Қазақ күресінен Ә. Нұрболатов ІІІ орын, Қ. Ислямбеков 

ІІ орын, Ш. Қасымханов ІІ орын алды.  

- 2013 жылы 1-3 қарашада Қызылорда қаласында ҚР Президентінің 

жүлдесі үшін өткен жарыста Құрылтаев Мерей ІІІ орынға ие болды.  

- 2014 жылы Самбодан Шығыс Қазақстан облыстық чемпионатында 

Құрылтаев Мерей ІІІ орын, Қазыбеков Еламан ІІІ орын, Би-

Боранбай орта мектебінен Магеллан Мират ІІІ орындарға ие болды.  

-  Рысқұлов орта мектебінің үйірме жетекшісі Егінбаев Айдынның 

оқушылары 2013 жылдың 01-08 қыркүйек аралығында Польшада 

өткен қол күресінен өткен әлем чемпионатында Мұратов Әлижан  ІІ 

орын күміс жүлдегер, Кәкенова Айғаным  ІІІ орын қола жүлдені 

иеленді. 

- 2014 жылы 14-21 қыркүйекте  Ғ.Мүсірепов атындағы орта мектебі 

Қосымша білім беру орталығының оқушысы Зеренханова Балжан 

Литва қаласында өткен қол күрестен «Әлем чемпионы» атанды. 

2014 жылы 27 қыркүйекте Шығыс барысы облыстық чемпионатта 

Көктүбек атындағы орта мектебі Қосымша білім беру орталығының 

оқушысы Магеллан Мират І орын алды. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


