
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ДЕНЕ 

ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ  «ШҚО ЖЕҢІЛ 

АТЛЕТИКАДАН МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН  

БАЛАЛАР – ЖАСӨСПІРІМДЕР ОЛИМПИАДАЛЫҚ 

РЕЗЕРВ МЕКТЕБІ» КММ 

 

 
 

КГУ «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ» УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ВОСТОЧНО – КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 



 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ 

ЖӘНЕ СПОРТ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  «ШҚО ЖЕҢІЛ 

АТЛЕТИКАДАН МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН  БАЛАЛАР – 

ЖАСӨСПІРІМДЕР ОЛИМПИАДАЛЫҚ РЕЗЕРВ 

МЕКТЕБІ» КММ-нде 

 

жаттықтыру процесі 

 

ТЕГІН жүргізіледі!!! 
 

 

 
КГУ «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ» УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВОСТОЧНО – 

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОВОДИТСЯ  

 

БЕСПЛАТНО!!! 
 

 

 

 

 
«ОЛЬГА РЫПАКОВА» 

ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА ОРТАЛЫҒЫ ТУРАЛЫ 

 

Жеңіл атлетика орталығы – бұл халықаралық IAAF талаптарына сәйкес келетін 

Regupol AG жабындысынан жасалған жабдық жеңіл атлетикалық аренасы бар 
заманауи спорттық ғимарат. 

Орталықта жоғары білікті жаттықтырушы-оқытушылар жұмыс істейді! 

Орталықтың кешенді нысаны ретінде жергілікті және халықаралық деңгейде 

жарыс пен жаттығу процестерін ұйымдастырудың аймақтық маңызы бар. 

 

 

О ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ  

 

Легкоатлетический центр представляет собой современное спортивное 

сооружение с легкоатлетической ареной для соревнований по легкой атлетике в 

помещениях выполненной покрытием Regupol AG, которое соответствует всем 
международным требованиям IAAF. 

В центре раотают высококвалифицированные тренера-преподаватели! 

Центр имеет региональное значение как комплексный объект для организации 

соревновательного  и тренировочного процессов местного и международного 

уровней. 

 

 
Мекен-жайымыз: 

Өскемен қ., Қ.Сәтпаев даңғылы, 82/2 

E-mail vko_athletics111@mail.ru 

Инстаграм @olympic_reserve_vko 

Қабылдау бөлмесі: +7(7232)52-58-19 

Байланыс телефондары: 8-702-111-88-09 

8-775-460-54-44 
 

 

Наш адрес: 

г. Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева 82/2 

E-mail vko_athletics111@mail.ru 

Инстаграм @olympic_reserve_vko 

Приемная: +7(7232)52-58-19 

Контактные телефоны: 8-702-111-88-09 

8-775-460-54-44 

mailto:vko_athletics111@mail.ru
mailto:vko_athletics111@mail.ru


 

ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА КІРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

Барлық қатысушылар  мен жаттығушылар төмендегі ережелерді 

орындауға міндетті: 

 
 Жаттығу аренасына кірген кезде, сыртқы және бас киімді шешіп, 

гардеробта қалдыру керек; 

 Манежге лас аяқ-киіммен кіруге қатаң тыйым салынады, кіре 
берісте аяқ-қиімді сүртіп кіру керек; 

 Манежге тек ауысымды аяқ-киіммен кіріп, спорттық құрал-

жабдықтарды және т.б. бұйымдарды жаттықтырушының 
рұқсатымен ғана алуға болады, трибунаға «шиповкалы» аяқ-

киіммен кірмеу керек; 

 Жаттығу орнына сағыз, шемішке тұқымын, тез жанатын заттар 

мен сұйықтықтарды әкелуге тыйым салынады; 
 Манеждің бөлмелері мен шешінетін бөлмелерінде ішімдіктерді 

ішуге және темекі тартуға  қатаң тыйым салынады (әкімшілік 

құқық бұзушылық жасау Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес белгіленген мөлшерде айыппұл салуға әкеп 

соғады); 

 Жеке заттарыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
бұйымдарыңызды арнайы шкафқа салып, кілтін өзіңізбен бірге 

ұстау қажет; 

 Жаттығулардың соңында шкафты жабық күйі қалдырмаңыз, 3 

ескертуден кейін құлпы жойылады; 
 Душпен қолданған кейін барлық  ыстық және суық су 

шүмектерін жабу қажет; 

 Санузелды мұқият және қатаң түрде мақсатына сай пайдалану; 
 Жеке тазалық талаптарын сақтау (жеке заттарыңызды 

шашпаңыз); 

 Суды тек жеке бөтелкеден ғана ішу; 

 Іскерлік этикет ережелерін сақтау (үлкендерді құрметтеу, манеж 
қызметкерлері мен жаттықтырушылармен амандасу); 

 Жаттығушылар қауіпсіздік шаралары мен ережелерін 

сақтамағаны үшін жаттығу үрдісіне жіберілмейді немесе 
жаттығудан шығарылады. 

   Әкімшілік 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

Все учащиеся и занимающиеся обязаны: 

 Снимать и оставлять в гардеробе верхнюю одежду и головные 

уборы при входе в тренировочную арену; 

 Перед входом в манеж вытирать обувь, вход в грязной обуви 
строго запрещен; 

 Заходить на арену только в сменной обуви, брать спортивный 

инвентарь и т.п.  только с разрешением тренера, на трибуны в 

шиповках не входить; 
 Запрещается приносить на занятия  жевательную резинку, 

семечки, легко воспламеняющиеся предметы и вещества; 

 Курить и распивать спиртные напитки в  помещениях и 
раздевалках манежа строго запрещается (совершение 

административного правонарушения влечет  за собой штраф  в 

размере, установленный согласно законодательству РК); 
 В целях  обеспечения безопасности Ваших  личных вещей при 

себе иметь замок для шкафчика; 

 По завершению тренировок шкаф  не оставлять закрытым, после 

3-х предупрежедений замок  изымается; 
 При пользовании душем обязательно закрыть все краны  горячей 

и холодной воды; 

 Использовать санузел  аккуратно  и строго по назначению; 
 Соблюдать личную гигиену (не разбрасывать личные вещи); 

 Пить воду только с индивидуальной бутылочки; 

 Соблюдать правила делового этикета  (уважение к старшим, 

здороваться  с обслуживающим персоналом, сотрудниками 
манежа и тренерами); 

 За несоблюдение правил и мер безопасности, спортсмены могут 

быть не допущены или отстранены от учебно - тренировочного 
процесса. 

                                                                                                                             

    Администрация 

 

 

 
 



 

 

 

Мектепке құжаттарды қабылдау Спорт резерві мен жоғары 

дәрежелі спортшыларды даярлау жөніндегі оқу-жаттығу процесі 

жүзеге асырылатын дене шынықтыру – спорт ұйымдары 

түрлерінің тізбесін және олардың қызметі Қағидаларын бекіту 

туралы (ҚР мәдениет және спорт Министрінің  2020 жылғы 15 

мамырдағы №128 бұйрығы), «Балалар мен жасөспірімдер спорт 

мектептері, мүгедектерге ерналған спорт мектептері үшінқұжаттар 

қабылдау» мемлекеттік қызмет Стандарты (ҚР Мәдениет және 

спорт министірінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі №139 бұйрығы) және 

ҚР Мәдениет және спорт министірінің 2014 жылғы 22 қарашадағы 

№106 бұйрығы негізінде жүзеге асырылады 

 

 

 

 

Прием документов для поступления в школу осуществляется на 

основании Правил  деятельности дестко-юношеских спортивных 

школ, спортивных школ для инвалидов, в которых осуществляется 

учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса (приказ Министра 

культуры и спорта РК  от 15.05.2020 года №128) и Стандарта 

государственной услуги «Прием  документов в детско-юношеские 

спортивные школы (приказ Министра культуры и спорта РК от 17 

апреля 2015 года №139), Приказ министра культуры и спорта РК 

от 22 ноября 2014 года №106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА МЕКТЕБІНЕ ОҚУҒА ТҮСУГЕ 

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР: 

 

 

1.  Ата-ананың өтініші. 

2. Баланың туу туралы куәлігі, ЖСН (көшірмесі). 

3. Ата-ананың жеке куәлігінің көшірмесі. 

4. Жергілікті дәрігердің жаттығуға рұқсаты белгіленген 

медициналық анықтама. 

5. Фото 3*4 – 2 дана. 

6. Жеке мәліметтерді өңдеуге рұқсат беру (үлгі бойынша 

толтырылады). 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В 

ШКОЛУ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ: 

 

 

1. Заявление от родителя. 

2. свидетельство о рождении ребенка, ИИН (копии). 

3. Копии удостоверения личности родителя. 

4. Медицинская справка, выданная участковым врачом, с указанием 

допуска к занятиям. 

5. Фото 3*4-2 шт. 

6. Согласие на обработку персональных данных  (заполняется по 

образцу). 

 


