
Астана қаласы Білім басқармасы №54 мектеп- лицейіндегі 

«Қамқоршылық кеңесінің» отырысы 

 

Өтілітін орны:         №54 мектеп- лицейі, Иманбаева көшесі 4 

Күні мен уақыты:   26 сәуір 2018 жыл 

Қатысушылар:        Қамқоршылық кеңес мүшелері, ата- аналар, сыртқы 

өкілдер 

    

 

Күн тәртібінде: 

1. Мектеп директоры лауазымына ұсынылатын кандидаттардың мектептің 

перспективалық даму жоспарының таныстырылымы 

 

Тыңдалды:  

       Қамқоршылық кеңес отырысын  кеңес хатшысы Н. М. Досыбаев ашты. 

Ол өз сөзінде Қамқоршылық кеңесінің ұйымдастырылу себептеріне 

тоқталды. Іс- шара басындағы ұйымдастырушы азаматтар – кәсіпкерлер мен 

мекеме басшыларының осыған қатысты мақсат- мүдделерін атап айтып 

шықты. Кеңес жұмысын ҚРҒБМ  және Білім басқармасы жұмыстарымен 

тығыз қарым- қатынаста жұмыс жүргізілетінін айтты.  

   «Білім саласын басқару және жетілдіру бойынша шетелде білім алып 

Қамқоршылық кеңесінің мақсат – мүддесін еліміздегі мектептердің даму 

стратегиясын жүзеге асыруды мақсат еттік. Бұл бастама алғаш рет №54 

мектеп – лицейінен қолдау тапты» - деді Н. М. Досыбаев.  

     Отырыс барысында қамқоршылық кеңесінің әлем елдеріндегі үлгісі 

жөнінде пікірлер айтылып, қатысушылар тарапынан қойылған сұрақтарға 

жауап берілді. Ол сұрақтар Қамқоршылық кеңесінің қаржы мәселесі, 

әлеуметтік желілермен байланысы, кейбір мәселелердің заңдастырылуы 

жөнінде болды.  

     Осы кворумда қаралатын мәселеге қатысты қатысушылар саны жиырмаға 

жеткеннен кейін,  мектеп директоры лауазымына өз кандидатурасын ұсынған 

Рахимжанов Қаиржан Алдашұлының қатыспағанына қарамастан, сөз кезегі 

екінші кандидат Сейсенбай Шәкәрім Толыбайұлына берілді. 

Ш.Т.Сейсенбай өзінің мектеп- лицейді дамыту жоспарымен таныстырды. 

      Мектеп- лицейге келген күннен бастап зерттеу жүргізгенін және оны 

дамытуда 3 спектр – мұғалім, оқушы, ата-ана - тұтас қамтылатынын айтты. 

Болашақты бағдарлау мақсатында 3 жылда қала мектептерінің арасында  

алдыңғы қатарлы үштікке ену, 5 жылда Қазақстанға танымал мектептер 

қатарына ену, 10 жылда Халықаралық стандартқа сай мектептер қатарында 

болуды көздейтінін білдірді.  

Аз уақыт мерзімдегі атқарған жұмыстарды айтып өтейін. Оның біріншісі ҚР 

Гимннің күнделікті орындалуын қажет деп санамадық, себебі өз дәрежесінде 

жүзеге аспағандықтан гимннің патриоттық сезімге тәрбиелеуге деген бағыты 

мен мақсаты төмендейді. Екінші, кезекшілік атқару графигі өзгертілді, сол 



арқылы уақыттың тиімді пайдаланылуына мүмкіндік туғыздық. Оқушы 

аудиториясына ұсынатыным – кәсіби білімді жетілдіру мақсатында жоғарғы 

сынып оқушыларымен замануи жоғарғы оу орындарымен іскерлік қатынас 

орнату кездесулерін өткіздік. Бұл жұмыстың алдағы уақытта жалғасын 

табатынына сенімдімін, бұл әр бейсенбі сайын тұрақты түрде өткізіледі»,-

деді Ш. Толыбайұлы.  

Бұдан былай, Ш. Толыбайұлы мұғалімдердің әлеуметтік жағдайына қолдау 

көрсету мақсатында ашылатын мұғалімдер бөлмесінің, Кукиклаб – 

технология кабинетінің заманауи жабдықталуын, ақпараттандыру 

кабинетінің жаңа технологиямен жабдықталуын қолға алғанын айтып, дайын 

жобаны көрсетті.  

Оқушылардың білім деңгейін көтеру мақсатында арнайы курстар мен 

клубтар ашып, тренингтер мен семинарлар өткізіп олардың тұрақты жұмыс 

жасайтынына сенім білдірді.  

Жарыссөзге шыққан пікір білдірушілер Ш. Толыбайұлының атқарып жатқан 

жұмыстарына көңілдері толатынын білдіріп, алдағы уақыттарда да қолдау 

көрсететінін айтты. 

 

 

Шешім:  

1. Ш. С. Толыбайұлының перспективалық даму жоспарын бірауыздан қолдап, 

Астана қаласы Білім басқармасына №54 мектеп-лицейінің директоры 

лауазымына ұсынылсын. 

 

 

Комиссия төрағасы  ______________________ Н. Досыбаев 

 

 


