
№21 Жамбыл атындағы орта мектебінде өткізілген қамқоршылық 

кеңесі отырысының №4 хаттамасы 

Атырау қаласы                                                         24 желтоқсан 2021 жыл 

Қатысқандар: 9 

Мектеп әкімшілігі: 4 

Күн тәртібінде: 

1.Қалалық білім бөлімі, Атырау облысы білім басқармасының 2021 жылғы 24 

желтоқсанындағы №03-04-01-12/3039 хатына сәйкес қалалық білім бөлімінен 

оқушыларға берілетін жаңа жылдық тәтті сыйлықтарды беруді ұйымдастыру. 

Тыңдалды: 

Қамқоршылық кеңестің төрағасы Е.С.Жагипбарова Қалалық білім бөлімі, 

Атырау облысы білім беру басқармасының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы 

№03-04-01-12/3039 санды хатына сәйкес қалалық білім бөлімінен берілетін 

тәтті сыйлықтарды оқушыларға беруді ұйымдастыру керектігін және оның 

мына талаптарға сай, яғни: көп балалы, аз қамтылған отбасылардан шыққан 

балалар, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардан шыққан 

балалар, толық емес отбасынан шыққан, санаты анықталған кезінен кемінде 

үш жыл мәртебесі бар балалар болу қажет екендігін айтып өтті. 

Сөйлеушілер: 

1.Қамқоршылық кеңесінің мүшесі Е.С.Жагипбарова мектебімізде жоғарыда 

айтылған талаптарға сай балалардың көп екендігін соның ішінде ата-

анасының қамқорлығынсыз 4 оқушы, жалпы мектебімізде әлеуметтік 

жағдайы төмен отбасылардан шыққан 64 оқушы бар. Енді осылардың ішінен 

жаңа жылдық тәтті сыйлықтар алуға 15 оқушы ұсынуымыз кажет. 

2.Біләл А. – әлеуметтік педагог – біздің мектебімізде жалпы көп балалы, аз 

қамтылған, толық емес отбасынан шыққан және қамқоршылықтағы 

оқушылар барлығы 64 оқушы. Осы оқушылардың ішінен санаты анықталған 

кезінен кемінде үш жыл мәртебесі бар әрі төменгі сыныптардан 15 оқушы 

қарастырсақ деген ұсынысым бар. 

Қамқоршылық кеңестің төрайымы, кеңес мүшелері және мектеп әкімшілігі, 

әлеуметтік педагог ұсынысын дұрыс, талапқа сай шешім деп қабылдап, бір 

ауыздан аталған 15 оқушыны ұсынуға қолдау көрсетті. 
 



«Жалпы білім беретін №21 Жамбыл атындағы орта мектеп» КММ-нің  

«Қамқоршылық  кеңес» отырысының №1 хаттамасы (zoom) 

 

Өтілген күні:11.09.2021  

Уақыты:10:00 

Қатысқандар:мектеп әкімшілігі, қамқорлық кеңесінің мүшелері, ата-аналар, 

жергілікті мекеме қызметкерлері 

 І. Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

1.Қамқоршылық кеңесін бекіту.ҚК Төрайымы, ҚК орынбасары, ҚК хатшысын 

сайлау. 

2.Негізгі бағыттырын анықтау,әдістемелік ұсыныстармен және білім беру 

жүйесінде қамқоршылық кеңестерді құру бойынша нормативтік құқықтық 

базаның өзгерістерімен танысу;мектеп Жарғысымен таныстыру. 

2021-2022 оқу жылына арналған ҚК жұмыс жоспарын бекіту 

3. «Мектепке жол» акциясына қатысу. 

4. Мектептің оқу тәрбие үдерісін ұйымдастыру  барысында санитарлық 

гигеналық нормалар мен ережелерді сақтау. 

 

ІІ.Тындалды: 

 

1.Сөз алғандар: Мектеп директоры Е.А.Заузабаев ашып, ата-аналарды, 

қатысушы ұстаздарды таныстырып өтті. Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министірлігінің 2017жылғы 27 шілдедегі №355 бұйрығына сәйкес және 

Атырау қалалық білім бөлімінің 23 қараша 2017ж. №1403 санды хатын негізге 

ала отырып  «Қамқоршылық кеңесін» қалыптастыру заң талаптары жүзеге 

асыра отырып жүйелі жұмыс жүргізіледі.2017жылғы 02.09 №76 бұйрығы 

негізінде мектеп Жарғысы бекітілді. 

2021-2022 оқу жылында Қамқоршылық кеңесі мүшелері  сайланып жалпы 

мектепшілік жұмысты ұстаздармен бірге атқаруына тоқталды.Мектепшілік  

«Қамқоршылық кеңес» құрамы 01.09.2021жылғы №1-98 бұйрығымен ҚК 

төрайымы С.Жагипбарова ҚК орынбасары З.Ильясова ҚК 

мүшелері:Т.Достыбаев ,М.Даулбаев, Ж.Утекеева, А.Кубиев, Н.Байханов, 

А.Досангалиева, Г.Абдурагимов ҚК хатшысы К.Кабышева сайланып 

бекітілді. 

2.Мектептің әлуметтік педагогі А.Біләл сөз алды: «Жалпы білім беретін №21 

Жамбыл атындағы орта мектеп ҚММ бойынша «Мектепке жол» акциясын 

ұйымдастыру барысында қорғаншылықта,аз қамтылған көп балалы, толық 

емес отбасы, атауы әлуметтік көмек алатын отбасы  балаларының жалпы саны-

63оқушы,Сондай-ақ 14-ұл,8-қыз оқу құралымен қамтылды.(шалбар,юбка, 

жакет,спорттық аяқ-киім) 25-қызға,25-ұлға ақ жиде,туфли,спорттық киімдер  

берілді. Жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға және өзгеде 

санаттағы білім алушылармен тәрбиеленушілерге қаржылай және 

материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты қалыптастыру, жұмсау 

бағытымен оларды есепке алу қағидалары жүзеге асырылып отырады.  



3.«Қамқоршылық кеңесінің» төрайымы Жагипбарова Салтанат сөз 

алды:Бүгінгі мектепшілік ата-аналар төрайымдарының жиналысының себебі 

бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратындай жұмыла жұмыс жасау 

мақсатында « Қамқоршылық кеңес»мүшелерімен ақылдаса келіп,демеушілер 

көмегімен чек ашып,ақша жинақтай отырып көмекке мұқтаж жандарға 

(мүгедек балаларға)басқада қажетті жұмыстарға жұмсауға мүмкіндік 

болатындығын түсіндірді алайда ата-аналар келісімге келмеді. С.Жагипбарова 

бастаған топқа алға қарайда жұмыстарын жандандыруға сенім білдірді.Ата-

аналар тарапынан «Қамқоршылық кеңес»мүшелеріне қолдау көрсете 

отырып,бірлесе жұмыс жасауға шақырды. 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Б.Жаксиева сөз алды: 

 1-қыркүйекте дәстүрлі форматта білім беру ұйымдарын ашу үшін келесі 

санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау. Ата-аналармен және білім 

алушылармен жеке гигена мен санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтау 

бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мектепке кіреберісте мұгалімдер 

мен технтикалық қызметкерлерге, балаларды мектепке жеткізетін ата-

аналарға Ashyq қосымшасын қолдану,мектепте жеке қорғаныс және 

залалсыздандыру құралдарымен толық қамтамасыз етілгендігі туралы айтып 

өтті. 

ІІІ. Шешім: 

1. «Қамқоршылық кеңесінің» жұмысын нақты жолға қою. 

2. Кеңес мүшелері бірлесе отырып, жүйелі жұмыс жүргізуді қолға алу. 

 

 

 

Төрайымы:             С.Жағипбарова 

Хатшы:                    К.Р.Кабышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Жалпы білім беретін №21 Жамбыл атындағы орта мектеп» КММ-нің 

«Қамқоршылық  кеңес» отырысының №2 хаттамасы (zoom) 

 

Өтілген күні: 23.11.2021 

Уақыты:10:00 

Қатысқандар:мектеп әкімшілігі ,қамқорлық кеңесінің мүшелері,ата-

аналар,жергілікті мекеме қызметкерлері 

І.Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

1.1тоқсандағы жұмыс нәтижелерін талдау.Оқушылардың құқық 

бұзушылықтарының алдын алу мәселелерін талқылау. 

2.Жаңа жыл шыршаларына қатысатын балалардың тізімін бекіту-2022 

Қазақстан Республикасы Президенті мен облыс әкімінің тапсырмасы 

бойынша.Тұңғыш Президент күніне және Тәуелсіздік күніне арналған іс-

шараларды ұйымдастыруға көмек көрсету. 

ІІ.Тындалды:  

1-мәселе бойынша директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Б.Жаксиева 

сөз алды:Жаңа 2021-2022 оқу жылын 1342 оқушымен бастап 

отырмыз.Санитарлық -эпидемиологиялық жағдайды сақтай отырып дәстүрлі 

оқуға көштік,алайда бала денсаулығы маңызды болғандықтан ата-ана 

өтінішімен балаларын қашықтықтан оқытуға мүмкіндіктері бар екендігіне 

тоқтала кетті.Мектепішілік құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша алқалы 

кеңес құрылып жұмыс жүргізілуде ҚР Конституциясын, «Білім туралы»,  

ҚР-нің 2002жылғы 8 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы баланың 

құқықтары туралы»Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі 

№591 «Камелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың 

профилактикасы мен балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының 

алдын алу туралы» заңдарын, мектеп Жарғысын, өзге де нормативтік 

құқықтық актілерлді басшылыққа алып, мектеп инспекторлері, мектеп 

психологтарымен бірлесе жұмыс жүргізіліп отырғандығы туралы айта кетті. 

ІІІ.Сөйлегендер: 

2-мәселе бойынша Мектептің әлуметтік педагогі А.Біләл сөз 

алды:Санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды сақтай отырып жаңа жылдық 

шыршаға қатысатын оқушылардың тізімі жасақталып (15оқушы) Жаңа 

жылдық сыйлықпен қамтамасыз етілді.Тұңғыш Президент күніне және 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай іс-шаралар жұмысы ұйымдастырылып 

өткізілді. ҚК төрайымы С.Жагипбарова сөз алды:Алға қарайда қамқоршылық 

кеңес мүшелері ата-аналар және оқушылармен ынтымақтастықта жұмыс 

жасай отырып, балаларға көрсетіліп жатқан қамқорлықтары үшін, 

ризашылықтарын айтып, алғыстарын білдірді. 

ІV. Шешім: 

1. Кеңес мүшелерімен бірлесе отырып, жүйелі жұмыс жүргізу қолға 

алынсын. 

      Төрайымы:                    С.Жағипбарова 

      Хатшы:                          К.Р.Кабышева 

 



«Жалпы білім беретін №21 Жамбыл атындағы орта мектеп» КММ-нің 

«Қамқоршылық  кеңес» отырысының №3 хаттамасы (zoom) 

 

Өтілген күні: 04.12.2021 

Уақыты:11:00 

Қатысқандар:мектеп әкімшілігі, қамқорлық кеңесінің мүшелері, ата-аналар, 

жергілікті мекеме қызметкерлері 

І.Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

1.Мектептегі жайсыз отбасы оқушыларымен жұмысқа қолғабыс жасау. 

2.Оқушыларда салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша жүргізілген 

жұмыстар. 

 

ІІ.Тындалды: 

1.Мектептің әлуметтік педагогі А.Біләл жайсыз отбасынан шыққан 

оқушыларға жасалған көмек жөнінде ақпарат берді мектепте есепте тұрған аз 

қамтылған отбасы жайсыз 4 отбасы бар. Жайсыз отбасынан шыққан   

1«е» сынып оқушысы Ковалева Аделина, 2 «е» сынып оқушысы Мясникова 

Амина, 3 «г» сынып оқушысы Макеева Милена, 3 «е» сынып оқушысы 

Цыганова Мария.Террористік белсенді аймақтардан қайтарылған  ата-ана 

Ажентаев Бисенбай, Нұржанова Нұрбанудың қызы 1 «а» сынып оқушысы 

Бисембай Аделяға  жаңа жылдық тәттілер мен сыйлықтар берілді. Жалпы оқу 

қорының есебінен материалдық көмек (кеңсе тауарлары,куртка) бір реттік 

тегін ыстық тамақпен қамтылды. Мектептегі спорттық үйірмелерге және іс 

шараларға қатыстырылды. 

ІІІ. Сөйлегендер: 

2-мәселе бойынша Оқушыларда салауатты  өмір салтын қалыптастыру 

бойынша жүргізілген  жұмыстар жөнінде директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары Ф.Аубекерова сөз алды: Жоспарға сай жұмыстар жүргізіліп 

отыратынын атап айтсақ «Дені сау отбасы- дені сау ел» тәрбие сағаттары, 

«Спорт және Жанұя» тақырыбында спорттық жарыстар, ұлттық ойындар түрлі 

спорттық үйірмелер «Жүйрік болсаң озып көр» эстафеталық жарыстар, 

«Бақытты балалар –бейбіт елдің тірегі» тақырыбында флешмоб би жарыстары 

өткізілгенін атап өтті. Қатерлі заттардың қатарын азайту мақсатында «Вейп-

денсаулыққа өте қауіпті»атты апталық өткізілді.Мектептегі әлуметтік педпгог, 

психологтардың көмегімен кешенді түрде жасөспірімдер арасында ата-аналар 

арасынада түсіндірме жұмыстары жүргізілді. «Ұрпақ саулығы-ұлт 

саулығы»атты тәрбие сағаттарын, акциялар өткізілді. 

ІV. Шешім 

1. Жайсыз отбасынан шыққан оқушылармен жұмыс жалғасын 

тапсын.Әкімшілік тарапынан үнемі қадағалауға алынсын. 

 

 

      Төрайымы:                               С.Жағипбарова 

      Хатшы:                                      К.Р.Кабышева 

 



 

 

 

 

 


