
                   

 

 

 

            Дарынды оқушының  анкетасы: 

 

 

                            1. Тегі,аты-жөні: Қуандық Жанел Сүйіндікқызы 

                            2. Туған жылы, айы,күні: 01.08.2004 

                            3. Мектебі,сыныбы:  Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 67 гимназия» КММ,  

                           10 «В» сынып  

4. Марапаттары,жетістіктері:  

 «Ақ бота» интеллектуалдық марафонының III орын диплом, сертификат иегері-2017жыл. 

 Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың (аудандық) 

кезеңінің қазақстан тарихы пәнінен III дәрежелі диплом жүлдегері-2018жыл. 

 www.nio.kz  республикалық ұлттық интернет олимпиада сайтының  химия пәнінен 

ұйымдастырған олимпиаданың I,II дәрежелі диплом иегері-2018жыл. 

 Халықаралық интеллектуалдық  «Кенгуру-математика»  байқауының II дәрежелі диплом 

жүлдегері-2018жыл. 

 Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар байқауының 

қалалық кезеңі тарих секциясы II дәрежелі диплом жүлдегері-2019жыл. 

 www.nio.kz  республикалық ұлттық интернет олимпиада сайтының биология пәнінен 

ұйымдастырған қашықтық олимпиаданың сертификат иегері -2020жыл 

 Халықаралық «Золоте руно» байқауының I дәрежелі диплом  жүлдегері-2020жыл. 

 Үздік аттестат иегері-2020жыл 

 Әл-Фараби атындағы I халықаралық пәндік олимпиадасының I дәрежелі жеңімпазы-

2020жыл. 

 Әл-Фараби атындағы I халықаралық олимпиадасының төсбелгі және куәлік иегері-2020 

жыл. 

 БІЛІМ ӨРКЕНИЕТІ  ұлттық инновациялық ғылыми зертеу орталығының «ҚР 100 үздік 

дарынды оқушысы» атты республикалық байқауынан құттықтау хат иегері-2020жыл 

 Халықаралық «BIG BEN» ағылшын тілі байқауының I дәрежелі диплом жүлдегері-2020  

5. Қызығушылықтары: кітап оқу, сурет салу. 

6. Өмірлік ұстанымы: 

Өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, 

Қос қолыңмен істелген ісіңе сен. 

Алысың да сыйлайды, жақының да, 

Өзіңді өзің төменге түсірмесең. 

7. Өмірде басынан өткерген қызықты оқиғасы: демалыс күні екенін ұмытып мектепке баруға 

сәл қалғаным. Кейін дәл уақытында сенбі екені есіме түсті. 

8. Өзінің құрдастарына,құрбыларына айтар тілегі: Әрдайым алдыға мақсат қойып, соған нық 

қадаммен жетуге тырыс.ҰБТ  жарқын өмір мен армандаған  мамандығыңның қақпасын ашар 

кілт болсын,сәттілік! 

9. Өзінің алға қойған мақсаты,арман тілегі: ҰБТ-дан максималды балл алып, қалаған 

мамандығыма грантқа оқуға түсу. Білікті маман иесі атану. 

10. Ата-ана ақылы: Әр бала бойында қабілет, ерекше дарын, өзіндік қызығушылықтар 

болады.Ал ата анасы сол қасиеттердің бала бойынан табылып қана қоймай, оның одан әрі 

дами түсуіне ықпал жасап,бағыт бағдар беруі қажет. 

11. Байланыс ақпараттары: 8-775-672-58-04,  kuandyk.zhanel04@mail.ru 

http://www.nio.kz/
http://www.nio.kz/

