
«Оқушылар сарайы» ММ директоры 

 

Сейтмағанбетова Жанар Есенғосқызы 

 

1982 жылы 20 маусымда Ақтөбе 

облысы Шалқар қаласында дүниеге 

келген.  

2003 жылы Қ. Жұбанов атындағы 

Ақтөбе  мемлекеттік университеті 

филология факультетінің «Қазақ тілі мен 

әдебиеті» мамандығын бітірген . 

 

Еңбек жолы 

2003-2009 ж №2 мектеп-гимназия қазақ тілі мен әдебиет пәні 

мұғалімі 

2009-2011 ж №4 орта мектебі әлеуметтік педагог 

2011-2012 ж №4 орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәні 

мұғалімі 

2012-2013 ж №4 орта мектебі тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары 

2014 жылдан бастап «Оқушылар сарайы» ММ директоры 



Құрылған уақыты  07.11.2007 

Директор    Сейтмағанбетова Жанар Есенғосқызы 

Жалпы аумағы   607,2м2 

Жобалық қуаты   472 

Тәрбиеленушілер саны  683 

Қызметтік мәні   Қосымша білім беру ұйымы. 

Мақсаты  «Бейімделген қосымша білім беру 

жағдайында бәсекеге қабілетті тұлғаның 

өздігінен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеуге, 

кәсіптік бағдарын айқындауға деген 

бастамасын дамыту». 

Материалдық база Мекеме 2 қабатты 1 ғимараттан тұрады.  

Мекемеде 13 кабинет,1 мұғалімдер 

бөлмесі, 1 психолог кабинеті, 1 акт залы (30 

орындық), 1 кітапхана 1200  әдеби кітаппен  

және 1 мұражай оқушылардың 

туындыларымен толықтырылған. 

Қызметкерлер саны Барлық қызметкерлер саны - 57. Педагог 

қызметкерлер - 37, оның ішінде әкімшілік - 

4, жетекші мұғалім - 28, психолог - 2, 



кітапханашы - 1, мұрағатшы - 1, көркемдік 

жетекші - 1, музыка сүйемелдеуші - 1,  кіші 

қызметкер - 20. 

Педагогтардың сапалық құрамы  

Педагог қызметкерлер саны - 37, оның 

ішінде жоғары білімді - 26 (70%), арнаулы 

орта білімді - 3 (8%),  орта білімді - 8(22%). 

 Жоғары санат - 3 (8%), І санат - 7 (19%), ІІ 

санат - 8 (22%), санаты жоқ - 19 (51%). 

Жетістіктер  І Республикалық «Жұлдызға жол» байқауы 
- ІІ орын 

2013-2014 ж ҮІ Халықаралық «Ғұмырдария» ән- би 
байқауы - І орын Диплом 
ҮІІІ Халықаралық «Ақкөгершін» - ІІ дәрежелі 
дипломы 
ҮІІІ Халықаралық «Ақкөгершін»  - ІІІ 
дәрежелі дипломы 
Самбодан Облыс чемпионаты -  ІІ орын 
Грамота      
Самбодан  Республикалық  біріншілік - ІІІ 

орын  
Диплом 
Орал қаласы Ақжайық аудандық туризм 
және өлкетану ортлығы   «Көктемгі 
бағдарлау»  және  
«Тағамдар»жарысы - І,  ІІ орын Мадақтама 
 

 



 
1Мамыр - ынтымақ күніне арналған салтанатты шеру 

 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «Біз біргеміз» атты 
 қайырымдылық концерті 

 
 
 

 

«Оқушыларға кәсіби бағдар беруде үйірменің тиімді жолдары» 
 атты дөңгелек стол 


