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МАЗМҰНЫ



  Құрметті ата-аналар, егер карантин кезінде сіздің балаңыз 
мектепке баруын қажет деп санасаңыз, келесі нұсқаулықты есте ұстаңыз:
1. Мектеп формасы міндетті емес. Ең бастысы, киім таза, классикалық 
стильде болу керек. 
2. Масканың болуы міндетті.
3. Ата-ана баланың мектепке шығарып салып, күтіп алу қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуі қажет.
4. Медициналық қызметкер күнделікті таңғы фильтр өткізгенінен кейін
ғана баланың сыныпқа кіруіне рұқсат беріледі.
5. Балада сырқаттану белгілері болған жағдайда  мектепке келмей,
мұғалімге ескерту қажет.
6. Бала мектептен жəне қоғамдық орындардан үйге қайтып келгенде, қолын
сабынмен əбден жуу немесе антисептикпен тазалау керек. Балалармен
бірге сауда-көңіл көтеретін нысандарға, туған-туыстармен жəне достармен
өткізілетін іс-шараларға барудан бас тарту қажет. Қажет болған жағдайда 
тыныс алу мүшелерін медициналық бетпердемен (маска) қорғап, бетті қолмен 
ұстамауға тырысу керек. Бала жүрген бөлмені жиі желдетіп отыру керек 
(бөлмені желдету кезінде баланы басқа бөлмеге апару керек), күніне екі 
реттен кем емес ылғалды тазалық жүргізу қажеттілігін еске саламыз.

ҚАТАҢ ЕСКЕРТУ:
   Балаларды мектепке әкелу ұсынылмайды:

-     COVID-19 расталғандармен байланыста болған жағдайда;
-      қиын тыныс алу (респираторлық) аурулар  пайда болғанда.

 
Деніңіз сау болсын!

Өзіңізді және өз жақындарыңызды сақтаңыздар!

Карантин кезінде білім беру ұйымына
(«кезекші сынып»)

 баратын балалардың ата-аналарына
ЖАДНАМА



Кезекші сыныптарда баланың санитарлық қауіпсіздігі

·        Барлық санитарлық нормалар қатаң түрде сақталады. Оқушылар міндетті түрде жеке 
санитарлық талапқа сай маскаларымен болуы қажет;

·        Əр кабинетте 15 оқушыға арнайы дайындалған орындар бар. Оқушы кабинетке 
кіргенде арнайы белгімен көрсетілген орынға отырады;

·        Қоңырау уақытында, сергіту сəтінде оқушылар дəлізде əлеуметтік ара қашықтықты 
сақтау белгілерінің тұсына тұрып, жаттығу жасайды;

·        Қоңырау уақытында, оқу кабинеттері желдетіліп, дизенфекция жұмыстары 
жүргізіледі.

Кезекші сыныптарда оқу үрдісін ұйымдастыру

·         Мектептің үш кіру есіктеріне  (№1,2,5) дезинфекциялық туннель қойылады. Оқушы 
кірген бойда алдымен тунельден өтеді.

·        Сынып жетекшілер оқушылардың дене қызуын термометрмен өлшеп кіргізеді.

·        Ара қашықтықты сақтау белгілері қойылады. Оқушылар ара қашықтықты сақтап 
жүру қажет.

·        Оқу барысында ата-аналарға жəне бөгде кісілерге  ғимаратқа жəне мектеп ауласына 
кіруге болмайды.

·        Əр сынып бойынша сабақ оқу, мектепке келіп-кету уақыты нақты белгіленген. Оны 
Қосымша 1 көре аласыздар. Осы уақытқа сай  ата-аналарға баланы алып келу жəне 
алып кету уақытына сəйкес оқушының сабаққа қатысуын қамтамассыз ету керек.

·        Мектепке келген баланы сынып жетекші, кезекші ұстаз жəне əкімшілік мүшелері 
қарсы алады. Ата-ана мектепке кірмейді, оқушыны кезекші мұғалімге мектеп 
сыртында, белгіленген орында табыстайды.

·        Мектепке кіру үш есік арқылы жүзеге асады. Қоғамдық дистанцияны сақтау 
мақсатында, оқушылардың мектепке кіріп-шығуын қатаң түрде  графикке сəйкес 
жүргізуді қамтамассыз ету керек.

·        Арнайы түстермен белгіленген жолдармен сынып жетекшілер балаларды 
сыныптарына алып барады.

·        Сабақ аяқталысымен сынып жетекші балаларды сыртқа алып шығып, ата-анасының 
қолына тапсырады
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9.00- 
 
10.30 

сынып кабинет сынып жетекші телефон 

1 «Д»  114  Буркитбай 
Гульбарша 

+7 7026456691 

1«Б»  115  Кусаинова 
Сандугаш 
Алтынбековна 

+7 7471705081 

1«Ғ» 116 Маратова Данагул 
Алпысовна 

+7 7026456691 

1«Ж» 117 Серікова Гауһар 
Бағланқызы 

+7 7474355135 
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9.00- 
 
10.30 

сынып кабинет сынып жетекші телефон 

1 «Г»  215  Байкасова Жанар 
Мұратбекқызы 

+7 7074850285 

1«Е»  217 Хавал Армангуль +7 7782308285 

1«Ə» 218 Алмаганбетова 
Гульнар Мухтаровна 

+7 7771615977 

1«З» 219 Жаксылыкова Бакыт 
Карабалиевна 
 

+7 7023840243 
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1 «А»  106  Ускембаева Ажар 
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+7 7074626550 
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10.30 1«В»  111 Амиржанова 
Гульбахыт 
Амангельдиновна 

+7 7020008854 

1-4 кезекші сыныптарының сабақ басталу-аяқталу кестесі 

І поток сабақ уақыты 9.00-10.30

Қосымша 1
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1«Д» 219 Буркитбай 
Гульбарша 

+7 7026456691 

1«Б»  217 Кусаинова 
Сандугаш 
Алтынбековна 

+7 7471705081 

1«Ғ» 116 Маратова Данагул 
Алпысовна 

+7 7026456691 

1«Ж» 117 Серікова Гауһар 
Бағланқызы 

+7 7474355135 
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12.00- 
 
13.50 

сынып кабинет сынып жетекші телефон 

1 «Г»  215  Байкасова Жанар 
Мұратбекқызы 

+7 7074850285 

1«Е»  115  Хавал Армангуль +7 7782308285 

1«Ə» 218 Алмаганбетова 
Гульнар Мухтаровна 

+7 7771615977 

1 «З»  114  Жаксылыкова Бакыт 
Карабалиевна 

+7 7023840243 
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   № 5  есік 

жол жүру 
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жасыл 

 

 
 
 
12.00- 
 
13.50 

сынып кабинет сынып жетекші телефон 

1 «А»  106  Ускембаева Ажар 
Жамашовна 

+7 7074626550 

1«В»  111 Амиржанова 
Гульбахыт 
Амангельдиновна 

+7 7020008854 



2 
сыныптар  

 
  №1 есік 

№1 шығу 

жолымен 

(турникет 

жанындағы 

баспалдақ) 

жол жүру 
түсі - көк 

 

 
 
 
 
 
 
14.00- 
 
16.00 

сынып кабинет сынып жетекші телефон 

2 

сынып 

1 

кезекші 

топ 

 
 

318 

Шырдаева Қаракөз 
Қуандыққызы 

+7 7073136267 
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+7 7758500679 

  
 
3 

сыныптар  
 

   № 2  есік 

 
 
 
 
 
 

сынып кабинет сынып жетекші телефон 

3 

сынып 

1 

 
 

320 

Əділбек Инабат 
Əділбекқызы 
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Оразбекова 
Гульзира 
Алиакбаровна 

+7 7766897676 
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сынып 

 
 

333 

 
Темирханова Айгуль 
Тулубаевна 

 

+7 7052327272 

2-4 кезекші сыныптар сабақ уақыты 14.00-16.00



1. Кезекші сыныптарда оқыту жүргізу барысында қандайда
бір қиындықтар туындайтын болса, ата-ана

міндетті түрде сынып жетекшісіне хабарлап айтуы қажет.
2. Қандайда бір оқу үрдісіне қиындық туғызатын жағдайлар

болған кезде сынып жетекшісіне немесе
54 мектеп-лицей әкімшілігіне хабарласуға болады.

Қиыншылықтар туындаған жағдайда

 

 

Байланыс ақпараты
 

 

№ Аты-жөні лауазымы байланыс 
телефоны 

электронды почта 

1 Сейсенбай Шəкəрім 
Толыбайұлы 

директор +7 747 488 1296 shakarim.seisenbay@astana54sl.kz 

2 Борлыкбаева Райхан 
Кумисбековна 

академ директор +7 702 910 9838 raikhan_b@astana54sl.kz 

3 Аубакирова Куралай 
Аллабергеновна 

директордың оқу 
ісі бойынша 
орынбасары 

+7 7023729751 kuralai_a@astana54sl.kz 

4 Еркінқызы Ақнұр  цифровизация 
бойынша 
завуч

 

+7 700 930 0959 aknur.yerkinkyzy@astana54sl.kz 

5 Оспанəлі Гулнар 
Арысбековна 

директордың 
тəрбие ісі 
бойынша 
орынбасары 

+7 705 297 8000 ospanalieva83@astana54sl.kz  

6 Матенова Жадыра 
Галиевна 

директордың 
тəрбие ісі 
бойынша 
орынбасары 

+7 771 909 4427 zhadra@astana54sl.kz  

7 Ускембаева Ажар 
Жамашовна  

1 “А” сынып 
жетекшісі 

+7 7074626550 azhar.uskembaeva75@astana54
sl.kz 

8 Алмаганбетова 
Гульнар 
Мухтаровна  

1 “Ə” сынып 
жетекшісі 

+7 7771615977 gulnar_al@astana54sl.kz 

9 Кусаинова 
Сандугаш 
Алтынбековна  

1 “Б” сынып 
жетекшісі 

+7 7471705081 sandugash@astana54sl.kz 

10 Амиржанова 
Гульбахыт 
Амангельдиновна  

1 “В” сынып 
жетекшісі 

+7 7020008854 amirzhanova22@astana54sl.kz 

11 Байкасова Жанар 
Мұратбекқызы  

1 “Г” сынып 
жетекшісі 

+7 7074850285 zhanar_b@astana54sl.kz 

12 Маратова Данагул 
Алпысовна  

1 “Ғ” сынып 
жетекшісі 

+7 7087436939 dana_9102@astana54sl.kz 

13 Буркитбай 
Гульбарша 

1 “Д” сынып 
жетекшісі 

+7 7026456691 gulbarsha@astana54sl.kz 



 

  

 

 

 

17 Шырдаева Қаракөз 
Қуандыққызы  

2 сынып - 1 
кезекші топ  

+7 7073136267 shyrdaeva.k@astana54sl.kz 

18 Сансызбай Айым 
Мұратқызы  

2 сынып - 2 
кезекші топ  

+7 7758500679 ayim_s@astana54sl.kz 

19 Əділбек Инабат 
Əділбекқызы  

3 сынып - 1 
кезекші топ  

+7 7082390619 inabat@astana54sl.kz 

20 Оразбекова 
Гульзира 
Алиакбаровна  

3 сынып - 2 
кезекші топ  

+7 7766897676 gorazbekova@astana54sl.kz 

21 Темирханова 
Айгуль Тулубаевна 

4 кезекші сынып +7 7052327272 aigul.tem@astana54sl.kz 

14 Хавал Армангуль  1 “Е” сынып 
жеекшісі 

+7 7782308285 armangul_h@astana54sl.kz 

15 Серікова Гауһар 
Бағланқызы  

1 “Ж” сынып 
жетекшісі 

+7 7474355135 gauhar@astana54sl.kz 

 

16 Жақсылықова Бақыт 

Қарабалақызы  

 
 

+7 702 384 0243 bakyt_1967_05_22@astana54sl.kz  1 "З" сынып 
жетекшісі
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