
Астана қаласы  Білім басқармасы 

№54 мектеп-лицейіндегі «Қамқоршылық кеңесі» отырысының 

 №1 ХАТТАМАСЫ 

 

Астана қаласы        «13» наурыз 2018 жыл 

 

Өткізілген орны: Иманбаева көшесі, 4 үй, № 54 мектеп-лицей 

 

Қатысушылар:  

1. Астана қаласының әкімі – А.Ө. Исекешев. 

2. Астана қаласы Білім басқармасы басшысы – А.Қ.Жанғозин. 

3. «CA Garden Shools» ЖШС бас директоры Н. Досыбаев.  

4. «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Ақпараттық-коммуникациялық технология, білім және инновация 

комитетінің төрағасы  М.Ә. Әбенов. 

5. Саясаткер, қоғам қайраткері – С. Нұрбек.  

6. «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 

төрайымы орынбасары - Н.А. Аюбаева.  

7. "UStudy" аймақтық тестілеу орталығы компаниясының бас директоры – 

Ж.Рахмани. 

8. «Республикалық физика-математика мектебі» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының басқарма төрағасы – Ғ. Бекахметов.  

9. Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебінің адъюнкт-

профессоры – Д.А.Шаматов. 

10.  «Қоғамдық мәселелрді талдау ортасы» қоғамдық қорының директоры – М. 

Махмутова. 

11.  «CentrAsia Group» консалтингтік және инвестициялық компаниясының 

акционері – Ә. Мусин. 

12.  «AV Soft" бас директоры – А. Альмухаметов 

13.  «New Generation School» бас директоры – О. Пак  

14.  «Otbasy KZ» отбасы әл-ауқаттылығы орталығының бас директоры – 

Е.Мырзабаев  

15.  SteppeTech компаниясының бас директоры - И.Ташим 

16.  ТОО «Eurasia Trade Group» директоры – А.М.  Бахтияров   

17.  «ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамы директорының орынбасары – 

С.Ж.Жаубасов 

18.  «Қазақстан» Ұлттық телеарнасының дикторы – Қ.О.Ахметжанов  

19.  ҰАҚ «РФММ» жеке және заңды тұлғаларды қорғау қызметі бойынша 

заңгер – М.Г.Киялов  

20.  РГП «Жасыл Аймақ» заңгері – С.Т. Аxат  

21.  «SEC» компаниясының аудиторы – Б.Қ. Кернейбек  

22.  ЖШС  «Vlanderen» Казақстан қаржы директоры – Ж.А. Курентаев  



23.  Ақпараттық жүйелерді администрациялау департаменті директоры, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика 

комитеті – А.А. Оспанов  

24.  «Астана Пром Инвест» директоры – А.С. Хасанов  

25.  ҚР Сыртқы істер министірлігі – Ж.Ж. Адильбаев  

26.  Х. Омаров атындағы шахмат мектебінің тренері – М.Е. Шотаев  

 

 

Күн тәртібінде: 

 

1. №54 мектеп-лицейінің жұмысын, білім саласын дамытуға қолдау 

мақсатында  «Қамқоршылық кеңесті»  құру, Қамқоршылық кеңесті 

төрағасын және хатшысын ашық дауыс беру арқылы тағайындау.  

 

2. Қамқоршылық кеңестің құрамын бекіту, мақсат-міндеттерін айқындау, 

жылдық жұмыс жоспарын бекіту. 

 

Тыңдалды: 

№54 мектеп-лицей директоры Ш. Т. Сейсенбай кіріспе сөзін алып, мектеп 

жұмысын толықтай таныстыра отырып, осы мәселеге қатысты келіп отырған 

тұлғаларды таныстырып өтті. 

Қамқоршылық кеңестің №54 мектеп-лицей аясында құрылып отырғанын 

атап өтіп, сөз кезегін Астана қаласы әкімі А.Ө Исекешевке берді. 

А.Ө Исекешев «Қамқоршылық кеңесінің» жұмысын енгізу және жаңғырту 

бастамасын қолдайтынын білдіре отырып, жаңа құрылымдағы мектептің 

дамуына қатысты мәселелерді көтерді. Бұл бағыттағы ауқымды жоспар 

белгілеген жұмыс барысын жүргізу мақсатында «Қамқоршылық кеңесінің» 

төрағасын дауысқа салу арқылы тағайындау керек екені айтылды. Өз тарапынан 

бұл жұмысқа лайықты деп «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Ақпараттық-коммуникациялық технология, білім және 

инновация комитетінің төрағасы М. А. Әбеновті ұсынып өтті.  

Күн тәртібіндегі 1-мәселе бойынша осы ұсынысқа байланысты әртүрлі 

пікірлер айтылды. Олардың бірі «Қамқоршылық кеңесінің» төрағасы ата-аналар 

арасынан сайлану керек екендігін айтса, бірі ҚР белгілі қоғам қызметкері 

политолог Саясат Нұрбекті ұсынды. Жарыссөзге қатысушылардың басым бөлігі 

бұл жұмыстың басында белсенді ата-аналардың болуы қажет екендігін  айтты. 

Жарыссөзді Білім басқармасы басшысы А.Қ. Жанғозин қорытындылап, алғашқы  

ұсынысты – М.Ә. Әбеновтың сайлануын қолдап, дауысқа салды. 

Басым дауыспен «Қамқоршылық кеңесінің» төрағасы болып М.Ә. Әбенов 

сайланды.  

Сөз кезегін алған М.Ә. Әбенов өз еңбек жолын мектеп мұғалімдігінен 

бастағанын айтып, өзіне таныс бұл саланың жаңа арнаға бұрылғаны, ал бұл өз 

кезегінде үлкен іскерлікті, жауапкершілікті талап ететін жұмыс екендігін атап 



өтті. Кеңестің хатшысы болып ЖШС «CA Garden Shools» компаниясының  бас 

директоры Н. Досыбаев тағайындалды.  

Күн тәртібіндегі 2-мәселе бойынша сөз кезегін алған Н. Досыбаев аз уақыт 

аралығында «Хаб» желі торабы арқылы зерттеулерді ортаға салды. Ол білім 

саласына қатысты оқушы, ұстаз, орта, ресурстар және басшылық сияқты негізгі 

кілттерді анықтап ондағы басым артықшылық пен негізгі мәселелерді, оларды 

шешу жолының қадамдарына, оған қоса жұмсалатын қажетті қаржы ресурстары 

мөлшеріне тоқталды.   «Қамқоршылық кеңестің» өзектілігі мен маңыздылығын 

және іске асыру мақсаттарын слайд арқылы көрсетіп, тыңдаушыларға дәлелді 

фактілермен жеткізді. Н. Досыбаев Білім саласындағы нарық заңына және 

ақпараттық технологияларға, әлеуметтік экономикалық жағдайларға қатысты 

жаңалықтарды енгізудің нақты қадамдарын көрсетті. Мысалы, мұғалімдер 

жүктемесі мен еңбекақысын қайта қарау, мектептің материалдық базасын, 

ағылшын тілін тиімді оқыту үшін эспаттарды тарту, автоматтандыру, «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері»  тәжірибесі бойынша ассистент институтын енгізу, оқыту 

кеңістігінде әртүрлі хабтар құру, әлемдік білім ресурстарының қолжетімділігі, 

демеушілер есепшотын ашу, олардың жұмысын қадағалау т.с.с. шараларды 

қолға алуды атап өтті. Өз сөзін қортындылай келе мектеп директоры Ш.Т.  

Сейсенбаймен келісілген қамқоршылық кеңестің мүшелерінің нақты тізімін және 

де жұмыс жоспарын жазбаша нысанда жиынға қатысушыларға ұсынды. 

Толықтырулар мен ұсыныстарды 31 мамырға дейін қарастыруды сұрады.  

Жиын барысында айтылған пікірлер мен ұсыныстарды, бастаманың 

маңыздылығын А.Ө Исекешев қорытындылады. Ол жаңа мектеп жобасын  

бүгінгі күнгі қолда барды сақтап қалу негізінде әрі қарай жалғастыру керектігін 

айтты. Оның ішінде мектепке келу жолдары, аялдама, жаяу жүргіншілер жолы, 

ондағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, спортты дамыту, жұмсалатын қаржылай 

шығын және оны үнемдеу, мұғалімдердің жалақысын көтеру, білім сапасын 

жақсартуға жағдай жасау сияқты ауқымды жұмыстарды жүзеге асыру жөнінде 

атап айтты. Осы жұмыстарға бағытталған жобаның жоспары  31 мамыр дейін 

нақтыланып, жұмысқа жедел түрде кірісуге шақырды. 

 

Шешім қабылданды: 

1. №54 мектеп-лицейінің қамқоршылық кеңесінің  төрағасы болып 

«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Ақпараттық-коммуникациялық технология, білім және инновация 

комитетінің төрағасы М.Ә. Әбенов тағайындалсын. 

2. Кеңестің хатшысы болып ЖШС «CA Garden Shools» компаниясының  бас 

директоры Н. Досыбаев тағайындалды. 

3. №54 мектеп-лицейінің қамқоршылық кеңесінің құрамы келесідей тізіммен  

бекітілсін: 

 ҚР білім және ғылым вице-министрі – А.Қ. Аймағамбетов 

 Қазақстан Парламенті Мәжілісінің депутаты - Б.М. Мәкен 



 «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 

төрайымы орынбасары - Н.А. Аюбаева.  

 «Республикалық физика-математика мектебі» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының басқарма төрағасы – Ғ. Бекахметов.  

 «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» халықаралық қоғамдық қорының вице-

президенті – Н.Н Төлебаев  

 Саясаткер, қоғам қайраткері – С. Нұрбек.  

 Назарбаев Университеті Жоғары білім беру мектебінің адъюнкт-

профессоры – Д.А.Шаматов. 

 «Қоғамдық мәселелрді талдау ортасы» қоғамдық қорының директоры – 

М. Махмутова. 

 «Atameken Business Channel» жүргізушісі, экономика шолушысы – 

Е.Мұхаммеджан 

 «CentrAsia Group» өндіріс директоры – О.С. Сүлейменов. 

 «CentrAsia Group» консалтингтік және инвестициялық компаниясының 

акционері – Ә. Мусин. 

 «AV Soft" бас директоры – А. Альмухаметов 

 "UStudy" аймақтық тестілеу орталығы компаниясының бас директоры – 

Ж.Рахмани. 

  «New Generation School» бас директоры – О. Пак  

  SteppeTech компаниясының бас директоры - И.Ташим 

 «Otbasy KZ» отбасы әл-ауқаттылығы орталығының бас директоры – Е.  

Мырзабаев  

 ТОО «Eurasia Trade Group» директоры – А.М.  Бахтияров   

 «ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамы директорының орынбасары – 

С.Ж.Жаубасов 

 «Қазақстан» Ұлттық телеарнасының дикторы – Қ.О.Ахметжанов  

 ҰАҚ «РФММ» жеке және заңды тұлғаларды қорғау қызметі бойынша 

заңгер – М.Г.Киялов  

 РГП «Жасыл Аймақ» заңгері – С.Т. Аxат  

 «SEC» компаниясының аудиторы – Б.Қ. Кернейбек  

 ЖШС  «Vlanderen» Казақстан қаржы директоры – Ж.А. Курентаев  

 Ақпараттық жүйелерді администрациялау департаменті директоры, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика 

комитеті – А.А. Оспанов  

 «Астана Пром Инвест» директоры – А.С. Хасанов  

 ҚР Сыртқы істер министірлігі – Ж.Ж. Адильбаев  

 Х. Омаров атындағы шахмат мектебінің тренері – М.Е. Шотаев  

 

4. Н. Досыбаевпен ұсынылған жылдық жоспар 31 мамырға дейін 

қарастырылып, ұсыныстармен толықтырылсын.  



5. №54 мектеп-лицейінің қамқоршылық кеңестің жұмысын регламенттейтін 

ереженің жобасы кеңестің келесі отырысына дайындалсын.  

 

Кеңес хатшысы _______________________ Н. Досыбаев 

 

 

Кеңес төрағасы  ______________________ М.Ә. Әбенов 

 

 


