
 

 

 

 

 

 

 
1. Ахмет Байтұрсынов атындағы орта мектеп 

2. Ақбұлақ шағын орталықты орта мектебі 

3. Ақтоған  шағын орталықты орта  мектебі 

4. Алғабас орта мектебі 

5. Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп 

6. Бірлес шағын орталықты орта мектебі 

7. Болтай батыр атындағы шағын орталықты орта мектеп 

8. Мұхтар Әуезов атындағы тірек мектебі (РО) 

9. Қорағаты шағын орталықты орта мектебі 

10. Максим Горький атныдағы орта мектеп 

11. Ыбырай Алтынсарин атындағы шағын орталықты орта мектеп 

12. Райымбек Смаилов атындағы орта мектеп 

13. Жамбыл атындағы орта мектеп 

14. Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейі 

15. Шоқан Уәлиханов атындағы шағын орталықты орта мектебі 

16. №5 шағын орталықты орта мектебі 

17. №1 мектеп-лицейі 

18. Юрий Гагарин атындағы негізгі мектеп 

19. Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектеп 

20. Айтқұл Шынасилов атындағы орта мектеп 

21. №4 шағын орталықты орта мектеп 

22. Қызылпан Сұлтанбеков атындағы шағын орталықты орта 

мектеп 

23. Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектеп 

24. Ақыртөбе орта мектебі 

25. №2 шағын орталықты орта мектебі 

26. Абай атындағы шағын орталықты орта мектебі 

27. №3 шағын орталықты орта мектебі 

28. Құлан мектеп-гимназиясы 

29. Тоқтар Әубакіров атындағы негізгі мектебі                                                                                                                                                           

30. Малдыбай орта мектебі 

31. Ғани Мұратбаев атындағы бастауыш мектеп 

32. Тасшолақ бастауыш мектебі 

33. Жалпақсаз бастауыш мектебі 

34. Мамайқайыңды бастауыш мектебі 

35. Шолаққайыңды бастауыш мектебі 

36. Көкарық бастауыш мектебі 

37. Сөгеті бастауыш мектебі 

38. Бәйтелі бастауыш мектебі 

 
Қамқоршылық кеңестер құрамы 

қайта құрылатынын және кеңеске мүше 

болуға үміткерлердің жазбаша келісімімен 

алынған ұсыныстардың негізінде 

қалыптастырылатындығын хабарлайды. 

Қамқоршылық кеңестің құрамына 

жергілікті өкілдік, атқарушы және құқық 

қорғау органдарының өкілдері, жұмыс 

берушілер мен әлеуметтік әріптестердің, 

коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері 

(бар болса) енгізіледі. 

Осыған орай, 2021 жылдың 20 

қыркүйегіне дейін Т.Рысқұлов аудандық 

білім бөліміне жазбаша ұсыныстарын 

жолдауды сұраймыз. 

 
Құлан ауылы, Жібек жолы көшесі, 76 үй  

Т.Рысқұлов ауданы әкімдігінің білім 

бөлімі 

Байланыс телефондары: 2-14-10 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі «Білім беру ұйымдарында 

қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 
№355 бұйрығына сәйкес Т.Рысқұлов ауданының білім бөліміне қарасты төмендегі мектептерде: 
 

Құрметті Т.Рысқұлов ауданының тұрғындары! 


