
Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп – лицейінің  «Қамқоршылық кеңес»  

отырысының  

 

№ 3   ХАТТАМАСЫ 

 

Луговой ауылы                                                                                01.10.2020 жыл 

Барлығы: 10 

Қатысқандар: 8 

Қатыспағандар: 2 (себепті) 

Хатшы: М.Қашағанова 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

1. Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің директоры 

Е.А.Абуталиповтың қамқоршылық кеңес алдындағы есебі. 

2. Мектеп инспекторы Абилдаев Даниярдың қамқоршылық кеңес 

алдындағы есебі 

3. Әр түрлі мәселелер 

 

1.Тыңдалды.  Е.А.Абуталипов – мектеп директоры: 

     Біріші мәселе бойынша мектеп директоры   мектептің әлеуметтік төл 

құжатымен таныстырып,  қазіргі таңда індетке  байланысты мектепте кезекші 

сыныптар ұйымдастырылып,  жалпы кезекші сыныпта 551оқушы білім алып 

жатқаны айтылды.Мектебімізде үйде оқытылатын оқушы саны – 5. Бір мезгіл 

ыстық тамақпен қамтылатын оқушы саны – 100. Бұның ішіндегі атаулы 

әлеуметтік көмек алатын оқушы саны -91, тұл жетім -1, қамқоршылықтағы 

оқушы саны -8. Биылғы 2020-2021 оқу жылында індетке байланысты 

қашықтықтан оқуға көшкендіктен, жылында аз қамтылған, толық емес, көп 

балалы отбасынан шыққан  127 отбасы 491 оқушыға   74 компьютер,  24 

планшет және 27 моноблоктар аудандық    

  білім беру тарапынан  және мектеп тарапынан  уақытша таратылып  берілді.                                                                                                                                      

2019-2020 оқу жылындағы атқарған жұмыстарға, нақтылай айтқанда, 

мектептің білім сапасы туралы, мектептің  ғылыми әдістемелік жұмыстары 

туралы және де мектептің тәрбие жұмыстарына талдау жасап айтып өтті. 

Тұрар Рысқұлов атындағы                                                    мектеп – лицейінің  

материалдық   техникалық базасын нығайту барысында бірқатар істер 

атқарылып  жатқандығына нақты тоқталып өтті.  Тұрар Рысқұлов мектеп - 

лицейінің материалдық-техникалық базасын жетілдіру бағытында  

ұсыныстар  ұсынылды, мектептін кіре беріс  дәлізінің еденіне кафель 

төселгендігі айтылды. Мектеп әкімшілігі мектеп жұмысын дамытуда, дұрыс 

болжам жасап, ұжымды ортақ мүддеге тоғыстыра білсе жетістікке 

жеткендігін, ұстаздардың өздерінің алдында үлкен міндеттер тұрғанын 

жауапкершілікпен сезініп, оқу – тәрбие процесінде қазіргі талапқа сай 

жоғары нәтижеге жету жолында ізденіспен еңбек етіп жатқандығын айтты.                                                                                                                                 



 

2. Тыңдалды:  Д.Абильдаев-мектеп инспекторы:  

     Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында 2019-2020оқу жылында   

мектеп директорымен бекітілген мектепішілік жоспар негізінде жұмыстар 

атқарылғандығы айтылды. Кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер 

арасында қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу және құқықтық 

тәрбиені жақсарту мақсатында төмендегі іс - шара жұмыстары жүргізілгенін 

және де кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыстың алдын алу 

мақсатында 5-11 сынып ата-аналар жиналысы, 6-7 сынып оқушыларымен 

«Құқықтық тәрбие заман талабы» тақырыбында сынып сағаттары, Құқық 

қорғау органдарының қатысуымен «Кәмелет жасқа толмаған жас 

өспірімдерге қолданатын жаза» тақырыбында сынып сағаттары тағы да басқа 

тақырыптарда ұйымдастырылғандығы туралы баяндалды.                                                                                                

3.Сөйледі: Г.Таңатарова – Қамқоршылық кеңес мүшесі:  

      Мектеп басшысының есебіне байланысты қандай сұрақтар бар екендігін 

сұрады.                                                                                                                                               

4. Сөйледі: Б.Әлім– Қамқоршылық кеңес мүшесі: 

    Қамқоршылық кеңес мүшелері жасөспірімдердін өміріне салғырт  

қарамауымыз  қажет екендігін айтып өтті. Сонымен қатар оқушылармен және 

де олардың ата-аналарымен және тығыз байланыста болып, 

прафилактикалық жұмыстарды жүргізуге қамқоршылық кеңестің де ат 

салысу қажет екендігі айтылды. 

                                              ШЕШІМІ: 

 

1. Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп – лицейіндегі қамқоршылық кеңестің 

жұмысын жүргізу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2017 жылғы  27шілдедегі «Білім беру ұйымдарында 

қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау 

тәртібінің үлгілік қағидаларын бекту туралы» №355 бұйрығын 

басшылыққа ала отырып жүргізілсін. 

2. Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп – лицейінің директоры 

А.Е.Абуталипов  жылдық есебі қанағаттанарлық  деп танылсын. 

3. Қамқоршылық кенес жұмысын жандандыру мақсатында  білім беру 

ұйымына қолдау көрсету, қаржылық қолдауды, матералдық технкалық 

базасының нығаюына көмектесу және оның қызметіне қоғамдық 

бақылау жүргізу жұмыстары жандандырылсын. 



              1. Д.Шырынбаев  ________________ қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

           2.  Б. Әлім      ___________________ қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

           3.  Ж.Базылбеков _________________ қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

            4. А.Бектенбаев___________________  қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

            5. Н.Маханова __________________ қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

            6. С.Биназарова   __________________қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

            7. Г.Таңатарова___________________  қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

            8. М.Мустафаева __________________қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

            9. А.Аяганова ____________________қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

           10.Г.Ерімбетова ____________________қамқоршылық  кеңестің мүшесі 

 

 

 


