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Қатысушының аты-жөні/Ф.И.О. 

участника 

Оқу орнының атауы/Наименование учебного заведения 

І орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие І место 

Абдраимова Айман Даулеткуловна Тараз қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №15 бөбекжай-бақшасы МКҚК 

Бактыгреева Венера Куралбаевна Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша ауылы МКҚК«Айгөлек» бөбекжай-балабақшасы 

Горбунова Ольга Константиновна 

(Образовательная деятельность в ДОУ) 

Государственное коммунальное казённое предприятие "Ясли- сад № 24 "Солнышко" отдела 

образования города Уральска акимата города Уральска 

Даренская Дина Сергеевна ГККП «Детский сад №2» ГУ «Отдел образования г. Текели» 

Криушова Елизавета Викторовна,  

Михальчук Прасковья Владимировна 
Детский сад «Мерей» ЧУ «OFSTED» г. Костанай. 

Отаркосова Толкын Ескаликызы Аккайын Детский сад  

Юркова Елена Анатольевна, Город Костанай ТОО « Детский сад «Антошка» 

ІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІ место 

Адамова Салтанат Сайлаубекқызы 
Өскемен қаласы әкімдігінің «Ахмет Байтұрсынов атындағы №20 орта ектебі» КММ-нің 

жанынан ашылған «Жауқазын» шағын орталығы 

Азовская Марина Владимировна 
ГККП "Ясли- сад № 24 "Солнышко" отдела образования города Уральска акимата города 

Уральска 

Баймолдина Қарлығаш Тлеуханқызы  Алматы облысы, Талдықорған қаласы, №10 балабақшасы 

Бекжанова Асем Утегеновна  

(Открытое занятие) 
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы,№7 «Алпамыс» бөбекжай балабақшасы КМҚК 

Бексултанова Азиза Асламбековна ГККП «Ясли – сад № 9 акимата города Костаная отдела образования акимата города Костаная» 

Горбунова Ольга Константиновна 

 (Сценарий праздника) 

ГККП "Ясли- сад № 24 "Солнышко" отдела образования города Уральска акимата города 

Уральска 

Докушева Виктория Ивановна Государственное Коммунальное Казённое предприятие «Ясли сад №12 «Қарлығаш» 

Кабдешова Толкын Шукурканкызы 
Өскемен қаласы әкімдігінің «Ахмет Байтұрсынов атындағы №20 орта ектебі» КММ-нің 

жанынан ашылған «Жауқазын» шағын орталығы 

Карасаева Алия Акимжановна 
Орал қаласы әкімдігі Орал қаласының білім беру бөлімінің «№24 «Солнышко» бөбекжайы» 

МКҚК 
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Коротицкая Галина Николаевна Город Костанай ТОО « Детский сад «Антошка» 

Насилова Айгуль Конусбаевна СҚО Петропавл қаласы «Салтанат» бөбекжай-бақшасы» МКҚК 

Сыбанқұл Алина Қайратқызы КГКП «Специальный детский сад «13 «Алтынай» отдела образования акимата г. Экибастуза 

Усикова Ирина Валентиновна 
ГККП "Ясли- сад № 24 "Солнышко" отдела образования города Уральска акимата города 

Уральска 

Янборисова Светлана Анатольевна  
ГККП "Ясли- сад № 24 "Солнышко" отдела образования города Уральска акимата города 

Уральска 

ІІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІІ место 

Бақтығалиева Асима Наурызбайқызы «Асанәлі»бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын 

Бекжанова Асем Утегеновна (Сценарий 

праздника) 
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы,№7 «Алпамыс» бөбекжай балабақшасы КМҚК 

Жакеева Бакытгуль Салимовна  Алматы облысы, Көксу ауданы, Балпық би ауылы «Алпамыс» бөбек жай- бала бақшасы 

Жумабаева Назгуль Токишевна 
Қазақстан Республикасы Президент Іс басқармасы Медицина орталығы 

«Қарлығаш»балабақшасы  

Жумагулова Назым Когеновна 
Өскемен қаласы әкімдігінің «Ахмет Байтұрсынов атындағы №20 орта ектебі» КММ-нің 

жанынан ашылған «Жауқазын» шағын орталығы 

Муканова Майгуль Шарапатовна  «Павлодар қаласының №48 санаторлық сәбилер бақшасы» МҚКК 

Ракыметова Шырын Оралбековна 
Өскемен қаласы әкімдігінің «Ахмет Байтұрсынов атындағы №20 орта ектебі» КММ-нің 

жанынан ашылған «Жауқазын» шағын орталығы 

Сеилханова Шынар Темиртасовна 
Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Шұға ауылы, Х.Шаяхметов атындағы жалпы білім беретін 

орта мектебінің «Балапан» шағын орталығы 

Үсенғалиева Ақбота Елемесовна «Асанәлі» бөбекжай бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны 
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