
1 
 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №54 мектеп-лицей мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорны 

Қамқоршылық кеңесінің 2018-2021 жылдардағы 3 жылдық жұмысының 

есебі. 

 

 

2018 жылы 10 наурызда №198 бұйрыққа сәйкес  қамқоршылық кеңесі 

комиссиясының жаңа мүшелері тағайындалған болатын.  

Комиссия төрағасы: «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы Ақпараттық-коммуникациялық технология, білім және инновация комитетінің 

төрағасы М.А.Абенов. 

Қамқоршылық кеңестің құрамы: 

1. Саясаткер, қоғам қайраткері- С.Нұрбек. 

2. «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының төрайымы 

орынбасары- Н.А.Аюбаева. 

3. «Ustudy» аймақтық тестілеу орталығы комиссиясының бас директоры- Ж. Рахмани. 

4.  «Каз Пром Инвест» АҚҚ директоры А.А.Хасанов 

5. ТОО «Eurasia Trade Group» директоры- А.М.Бахтияров. 

6. «Қаз Транс Газ» акционерлік қоғамы директорының орынбасары- С.Ж.Жаубасов. 

7. «Қазақстан» Ұлттық телеарнасының директоры-Қ.О.Ахметжанов. 

8. ҰАҚ «РФММ» Жеке және заңды тұлғаларды қорғау қызметі бойынша заңгер- М.Г. 

Киялов. 

9.  РГП «Жасыл аймақ» заңгері- С.Т.Ахат. 

Хатшы: 

«СА Astana Garden School» инновациялық мектебінің бас директоры Н. Досыбаев 

болып бекітілген еді.  

Қамқоршылық кеңесінің отырысында №54 мектеп-лицей директоры 

Ш.Толыбайұлы мектептің 3 жылдық даму жоспарымен таныстырды. Қамқоршылық 

кеңесінің шешімімен 2018-2021 жылға арналған жоспар талқыланып, бекітілді. Аталған, 

үш жыл ішінде  ауқымды жұмыстар жасалып, өз нәтижесін берді. 

54 мектеп-лицейінің Қамқоршылық Кеңесінің жұмыс жоспары 

2018-2021 жылдар аралығы 

 

№ Жоспарланған іс-шаралар Орындау 

мерзімі 

1 Мектеп диагностикасы 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы аудиті Наурыз 

2 Материалдық -техникалық 

базаның аудиті 

Наурыз, сәуір 

3 Мектеп инфраструктурасын 

тексеру 

Наурыз, сәуір 

4 Ұстаздар, оқушылар мен ата-

аналар арасында сауалнама 

жүргізу, ұсыныстарын жинау 

Наурыз, сәуір 
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Диагностика нәтижесінде қысқа 

мерзімді даму жоспарын жасау 

Наурыз, сәуір 

6 

7 Қысқа мерзімді даму 

жоспарының іске асуы 

Сәуір, мамыр, 

маусым 

8 Қорытынды анализ Шілде 

Қорытынды есепті дайындау Шілде, тамыз 

54 мектеп-лицейінің 2018-2021 

жылдарындағы даму 

стратегиясын жасау 

Тамыз, 

қыркүйек 
9 

10 Ұстаздардың біліктілігін 

және ынтасын арттыру 

 

 

 

 

Ұстаздардан белсенділер тобын 

құру 

Наурыз 
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Ұқыпты жұмыс процесстерін 

және кайдзен философиясын 

оқыту 

Наурыз, сәуір 

12 

Ұстаздардың ұсыныстарын 

зерттеу қорытындысы 

Мамыр  

13 Мектептің 

инфрақұрылымын жақсарту 

 

 

«Garden hub», зона рекреации, 

интеллектум, коворкинг және 

мұғалімдер бөлмесін жөндеу 

жұмыстарын бастау 

Мамыр 

 

14 Қолданысқа берілуі Тамыз  

15 Мектептің медиа 

бағытындағы дамуы 

Әлеуметтік желілердегі 

парақшалардың ашылуы 

Наурыз, сәуір 

16 Әлеуметтік желілерде мектеп 

шараларын жариялау 

Жыл бойы  

17 Мектептің медиа- клуб 

үйірмесін ашу 

Қараша  

18 Мұғалімдерге сыйақы 

тағайындау түрлерін 

қарастыру 

КРІ жасау, талқылау Қыркүйек, 

қазан 

КРІ-ды қолданысқа енгізу Қараша 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

Мұғалім, ата-ана, оқушы 

және мектептің басқа да 

қызметкерлерініңтарапынан 

функционалды қызметін 

қайта қарастырып, міндеті 

мен құқықтарын бекіту 
 

«Handbook for teachers» 

«Handbook for parents» және 

«Handbook for students» жобасын 

жасау, жинақтау  

Қыркүйек, 

қазан 

21 

Қамқоршылық кеңесінің 

отырысында, педагогикалық 

кеңесте, «Жас Ұлан» 

ұйымының отырысында , ата- 

аналар жиналысында талқылау, 

бекіту 

 

Қараша  
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Мектеп диагностикасы 

Мектептің инфрақұрылымын жақсарту 

Жоспарға сай жүргізілген жұмыстар есебімен жүйелі түрде таныстырып 

өтейін. Мектеп  инфраструктурасын жақсарту мақсатында диагностика жасалды. 

Оқушылар, ұстаздар мен ата-аналардан алынған сауалнаманы саралай отырып, 

жөндеу жұмыстары, күрделі жөндеу жасалатын нысандар анықталды. Мектеп 

әжетханасына, химия кабинетіне, мұғалімдер бөлмесі, кейбір оқу кабинеттері, акт 

залының базалары жаңартылды және жөндеу жұмыстары толық жүргізілді. 

Оқушылардың бос уақытын тиісмді өткізуі үшін, Коворкинг, Хаб, STEM, 

интеллектум, рекрекрация бөлмелері ашылды. Акт залына жөндеу жұмыстары 

жүріп, сахналық перделері ауыстырылды. Жаңа музыкалық аппаратура сатып 

алынды.  

Мектебіміздегі тың өзгерістермен қонақтарымызды таныстыру сәті сілтемеде 

https://www.instagram.com/p/B4J5pRJpJiA/?igshid=16xqzhhm2i8z8 

https://www.instagram.com/p/BwGgP0inGn-/?igshid=1cnok5htunwl5 

Химия және лоборотория кабинеті жөндеуге дейін 

 
 Жөндеуден кейін 

 
Әжетхана жөндеуге дейін 

 
Жөндеуден кейін 

  

https://www.instagram.com/p/B4J5pRJpJiA/?igshid=16xqzhhm2i8z8
https://www.instagram.com/p/BwGgP0inGn-/?igshid=1cnok5htunwl5


4 
 

 

 

 

Интеллектум жөндеуге дейін                             Жөндеуден кейін 

    
Жөндеуге дейін 

 
 Жөндеуден кейінгі мұғалімдер  бөлмесі 

     
Акт залы 

  
Гарден Хаб жөндеуге дейін 
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Жөндеуден кейін 

  
Коворкинг жөндеуге дейінгі көрінісі 

  
Жөндеуден кейін 

    
Мектептің кіреберіс есігіндегі куту орыны 
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Ұстаздардың біліктілігін және ынтасын арттыру 

           Ұстаздар арасынан белсенді топ құрылып, ұстаздарды ынталандыру, біліктілігін 

арттыру курстары, кездесулер мен шебер сағаттары өткізілді. Мектеп әкімшілігінің 

басқару, тиімді жұмыс жасау қабілетін арттыру мақсатында іс-тәжірибе алмасу үшін 

Алматы, Қарағанды  қалаларына іс-сапар ұйымдастырылды,  «СА Astana Garden School» 

инновациялық мектебінде біліктілікті арттыру курстары өткізілді.  

https://www.instagram.com/p/BugBa6ij-Uu/?igshid=102z2aaavz3wn 

https://www.instagram.com/p/BvLdnhGD1xm/?igshid=ct8g95o1fkks 

https://www.instagram.com/p/BvgFWYNDgbV/?igshid=yt0o3e5fcbap 

https://www.instagram.com/p/BwQx7hPJXbQ/?igshid=1oaezs9yitxik 

https://www.instagram.com/p/B3ljMQ2pA5C/?igshid=bzh84l453iza 

https://www.instagram.com/p/ByHjo11JSA6/?igshid=1bh2y8xlktiag 

https://www.instagram.com/p/CGMwfP5pHiG/?igshid=se6a17p0bqt7 

Мектептің медиа бағытындағы дамуы 

     Мектеп өмірімен ата-аналардың үнемі хабардар болып отыруына жағдай жасау 

мақсатында әлеуметтік желілердегі парақшалар ашылды. Инстаграмм желісінде 

sl54astana, кейін оқушылармен жүргізілетін тәрбие бағыты бойынша жұмыстар үшін 

54sl_tarbie_taglymy инста парақшалар ашылды.  Әлеуметтік желілерде мектеп шараларын 

жарияланып отырды. Мұғалімдер мен ата-аналарға кездесулер, жиналыстар т.б. жұмыс 

бағыттарын жақсарту мақсатында хабарламалар алмасу үшін телеграм әлеуметтік 

желісінде арнайы чаттар ашылды. Мектептің медиа- клуб үйірмесін ашу жоспарда бар. 

 

Мұғалімдерге сыйақы тағайындау түрлерін қарастыру 

КРІ жасау, талқылау жұмыстары жүрді, қолданысқа енгізілді. 1- қосымшада көрсетілген. 

 

Мұғалім, ата-ана, оқушы және мектептің басқа да қызметкерлерінің 

тарапынан функционалды қызметін қайта қарастырып, міндеті нақтыланды. 

Сауалнамалар мен ата-аналар жиналысы, Жас Ұлан ұйымы, белсенділер тобы т.б. 

жан-жақты ойластырылып, мектептің ата-аналарға арналған нұсқаулығы, оқушылар 

нұсқаулығы және ұстаздарға арналған нұсқаулықтар бекітілді. 

https://www.instagram.com/p/BvHVcSDD8od/?igshid=gtksmx3yozts 

https://drive.google.com/drive/folders/1n6rjLcJjKv3-OZzLIrbOFaB4VZVex1K7 

https://drive.google.com/drive/folders/1n6rjLcJjKv3-OZzLIrbOFaB4VZVex1K7 

https://www.instagram.com/p/BugBa6ij-Uu/?igshid=102z2aaavz3wn
https://www.instagram.com/p/BvLdnhGD1xm/?igshid=ct8g95o1fkks
https://www.instagram.com/p/BvgFWYNDgbV/?igshid=yt0o3e5fcbap
https://www.instagram.com/p/BwQx7hPJXbQ/?igshid=1oaezs9yitxik
https://www.instagram.com/p/B3ljMQ2pA5C/?igshid=bzh84l453iza
https://www.instagram.com/p/ByHjo11JSA6/?igshid=1bh2y8xlktiag
https://www.instagram.com/p/CGMwfP5pHiG/?igshid=se6a17p0bqt7
https://www.instagram.com/p/BvHVcSDD8od/?igshid=gtksmx3yozts
https://drive.google.com/drive/folders/1n6rjLcJjKv3-OZzLIrbOFaB4VZVex1K7
https://drive.google.com/drive/folders/1n6rjLcJjKv3-OZzLIrbOFaB4VZVex1K7
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1-қосымша. 

«Келісілген»                                                                            «Бекітемін» 

____________________                                                           №54 мектеп-лицей директоры                       

Қамқоршылық кеңесімен                                                   _______________________                                                 

 

№ 54 мектеп-лицейі  қызметкерлерінің еңбекақысына қаржы қорынан 

ынталандыру ақысын бөліп тағайындау және оларға сыйақы берілу туралы 

ЕРЕЖЕ 

 

І. Жалпы ереже 

 

1. Білім мекемелері қызметкерлерінің, сапалы кәсіби қызметі үшін үстемақы және 

сыйақы қосу. ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес ҚР Өкіметінің 2015 жылдың 31-желтоқсандағы 

№ 1193 «Мемлекеттік Қаржы Қоры есебіндегі ұйымдар және мемлекеттік кәсіпорындар 

қызметкерлері мен жұмысшылардың, азаматтық қызметкерлердің еңбекақы төлемінің 

жүйесі туралы» қаулықарарымен Қазақстан Республикасының өзге де заңнамаларының 

бекітуімен жанбасына шаққандағы Қаржыландыру аясында материалдық ынталандыруды 

- оның ішінде еңбекақы қорының бір бөлігінен ынталандыру төлемақысын тағайындау 

Ережесі әзірленді.  

2. Бұл ереже сол мекеменің штаттық кестесіне сәйкес атқарушы қызметкерлер мен 

олардың негізгі жұмыстары мен бірге қосалқы жұмыс орындарында істеп жүргендерге де 

қатысты.    

3. Сыйақы тағайындауды Қазақстан Республикасының еңбек Кодексіне сәйкес 

бекітілген осы ереже қосымша ақыны (надбавка) қоса есептегендегі еңбекақы төлемі 

мөлшерінен жоғары берілетін ақшалай соманың мөлшері деп түсіну керек.  

4. Сыйықы мен үстемақыны тағайындау білім беру ұйымындағы қамқоршылық 

кеңесімен келісілген шешімде жүзеге асырылады және оған мекеме басшысы акт жасап 

толтырады. 

5.  Сыйақы мен қосымша үстемақы материалдық қызығушылықты көтеруге және 

білім беру ұйымдары қызметкерлерінің жұмыстарында нәтижеге бағытталған 

жауапкершілікті көтереді. 

6. Сыйақы мен қосымша үстемақы Ережеге сәйкес әрбір қызметкердің  тұтас оқу 

үрдісіне қосқан үлесімен оның функицоналдық міндеттерін атқарудағы кәсіби біліктілігін 

жеке бағалау негізінде жүргізіледі. 

7. Сыйақы мен қосымша үстемақыны нәтижеге сәйкес тағайындау әкімшіліктің 

құқығы, ол міндетке жатпайды. 

8.  Сыйақы мен қосымша үстемақыны  оқу жылының әр тоқсандық қорытындысы 

бойынша жүргізіледі. 

ІІ. Мектеп педагогтеріне сыйақы және қосымша ынталандыру төлемақысының 

шарттары 

 

Сыйақы және қосымша ынталандыру төлемін жүргізгенде ұсынылған 

кандидатураларды қарастыруда ескеретін негізгі критерилер: 

1. Білім сапасы, оқушы жетістіктері: 
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2. Кәсіби этика нормалары: 

- Педагогикалық такт (мектеп әкімшілігімен ынтымақтастықта жұмыс жүргізу, мұғалімге 

арналған нұсқаулықтағы ережелерді сақтау) 

- Құжаттармен жұмыс (НОБД, күнделік, жеке іс қағаздары, сабақ жоспарлары) 

- Әкімшілік тарапынан берілетін қоғамдық жұмыстарға қатысу 

- Ата-анамен дұрыс қарым-қатынас орнату (сөйлеу мәдениеті, ата-ана тарапынан шағым 

болмауы) 

     3.  Сынып жетекшілік: 

       - Оқушы кодексіндегі міндеттердің орындалуы 

       - Сыныпта оқушылармен жасалған іс-шаралар 

       - Сыныпта ата-аналармен жасалған іс-шаралар 

       - «Жас ұлан» ұйымының жұмысына белсенділік танытуы 

       - Мектепішілік, қалалық, республикалық іс-шараларға, байқауларға    

          қатысуы ( «Шаттық» конкурсы, «Шығыс» спорттық іс-шаралар      

          жеңімпаздары)   

- Сыныбында жыл соңында кемінде 10 оқушысының мемлекеттік грант иегері 

атануы. Кемінде 1 оқушысының алдыңғы рейтингтік ЖОО-ға түсуі (НУ, КБТУ, 

СДУ, ІТ, Alma U, С. Асфандияров атындағы мед, КарГУ мед) 

 

4. Мұғалімнің кәсіби дамуы 

- Ағылшыннан тілдік дағдыларын дамыту (А-2, В-2) 

     - Білім жетілдіру курсынан және семинарлардан алған білімін мектеп    

       семинарларында әріптестеріне жеткізу, үйрету 

- Республикалық деңгейдегі ақпарат құралдарына мақала жазу (ғылыми-зерттеу 

жұмысы) 

- Ақпаратты-цифрлік біліктілік (төмен, орта, жоғары) 

 

   5. Ашық сабақтар, оқу процесінен тыс іс-шаралар: 

- Мектепішілік ашық сабақтар мен семинарлар өткізу, әріптестердің кәсіби деңгейінің 

өсуіне ықпал 

-Қалалық деңгейде ашық сабақтар мен семинарлар өткізу, әріптестердің кәсіби деңгейінің 

өсуіне ықпал 

- Аталған іс-шараларды республикалық немесе халықаралық деңгейде жүргізу 

- Өз ұсынысы бойынша оқушылармен мектепішілік сапалы іс-шара ұйымдастыру 

(тренинг, коучинг, мұражайларда және басқа мектептен тыс орындарда сабақ өткізу) 

 

6. Заманауи ресурстарды қолдану 

- Lesson study бойынша жұмыс жүргізу 

- E –Portfolio сайтына жұмыстарының нәтижелерін жүктеу 

- Оқу процесінде заманауи и ресурстарды қолдану (kahoot, bilimland, google class) 

 

7. Олимпиада, ғылыми жобалар, жарыстар 

- Мектепішілік олимпиада (тек бастауыш сыныптар үшін) 

- Аудандық пәнаралық олимпиада мен жоба 

- Қалалық пәнаралық олимпиада мен жоба 

- Дүниежүзілік немесе Республикалық пәнаралық олимпиада мен жоба 
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- Басқа да интеллектуалды –ғылыми жарыстар (робототехника, STEMолимпиада және 

т.б.) 

 

 

ІІІ. Сыйақыдан айыру үшін негіздемелер 

Біреттік сыйақы төлемінен айыру үшін төмендегі негіздемелер бола алады. 

1. Еңбек және атқарушылық тәртіпті бұзу Ішкі еңбек тәртібі мен өзге де мекемеге қатысты 

нормативті актілер ережесін орындамау; 

2. Санитарлық-эпидемиялық кестені бұзу; 

3. Балалардың өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын қорғауға бағытталған нұсқауларды 

орындамау; 

4. Ата-аналар мен білім алушылардың педагогтерге шынайы себептерге бағытталған 

шағымдары болған жағдай; 

5. Пән бойынша төменгі нәтиже көрсеткіші; 

6. Мектеп қызметкерлерінің кінасынан балалардың жарақаттануы; 

7. Еңбек шартында немесе лауазымдық нұсқауларда көрсетілген міндеттемелерді 

орындамау немесе талапқа сай емес жеткіліксіз атқаруда (20-100%аралығында);  

8. Өндірістік және технологиялық нұсқауларды және ережелерді, еңбекті қорғау 

талаптарын орындамау, техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігін сақтамаған жағдайда; 

9. Қалыптасқан (орнатылған) бұйрықтар мен әкімшілік тапсырыстарды немесе 

құжаттарды толтыруда және жұмыс нәтижесінде келісімшарт міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда; 

10. Қалыптасқан (орнатылған) бұйрықтар мен әкімшілік тапсырыстарды немесе 

келісімшарт міндеттемелерін орындауда жұмыстарын мерзімінен кешіктірген жағдайда 

уақытында орындамағанда; 

11. Мектеп әкімшілігінің бұйрықтары мен жарғыларын орындамағанда; 

12. Мектеп мүлкінің және бағалы тауар материалдарының сақталуын қамтамасыз етілмеуі, 

есеп берудегі салғырттық; 

13. Дисциплинарлық айыппұл төлеуге немесе жұмыстан босатуға дейін жеткізетін еңбек 

заңнамасы бекіткен өзге де талаптарды орындамау; 

 

IV. Сыйақы мөлшері 

 

№ 54 мектеп лицейі қызметкерлеріне ағымдағы сыйақы «№ 54 мектеп лицейі» КММ-нің 

еңбекақы төлемі қоры есебінен жүзеге асырылады, бірреттік сыйақы жанбасына 

шаққандағы қаржыландыру аясында еңбекақы қорының ынталандыру бөлігіндегі 

ағымдағы қолма-қол ақшалай қаражат есебінен  

1. Ал мектептің негізгі әрекет үрдісіне нұқсан келтірмейтіндей еңбекақы қорын 

үнемдегендегі қаражат материалды ынталандыруға жұмсалады, 

2. Жеке тұлғаларға берілетін бірретік (біржолғы сыйақы) сыйақы мөлшерін мектеп 

директоры қолдағы бар ақшалай қаражаттың абсолютті көрсеткішінде тағайындайды 

3. ағымдағы материалдық сыйықы және мектеп жұмысшыларына берілетін бірретік 

көтермелеу сыйақысының максималды көрсеткіші шектеусіз.  
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4. Еңбекақы төлемі қорында қажетті қаржы жеткіліксіз болған жағдайда немесе мектептің 

еңбекақы қорындағы қаражат үнемделмейді жағдайында мектеп жұмысшылары мен 

қызметкерлеріне сыйақы төлемі жүргізілмейді   

5. Жұмысшылар арасында дисциплинарлық айыппұл сөгістер болған жағдайда сыйақы 

төлемі жүргізілмейді. 

 

V.Сыйақы төлемін бекіту және есептеу реті 

 

1. Сыйақы төлемі және қосымша үстемақыны тағайындау білім беру ұйымдарындағы 

қамқорщылық кеңесімен келісімде жүргізіледі, оны мектеп директоры акт жасап 

рәсімдейді. 

2.  Сыйақы мөлшері мектептің Мониторингтік кеңесі шешіміне сәйкес есептеледі. Кейбір 

қызметкерлердің жұмысы қанағаттандырылмаған жағдайда, ресми міндеттерін 

орындамаған, тәртіп бұзушылық болған еңбек шартын немесе осы Ережеде көрсетілген 

өзгеде мекемеге қатысты актілерді орындамаған жағдайда мектеп директорының 

орынбасарлары Мониторингтік кеңеске баянхат жазады немесе еңбек тәртібін бұзғаны 

жөніндегі сараптамалық анықтама жазады. Мұндай жұмысшылар немесе қызметкерлерге 

бірреттік сыйақы тұтастай жүргізілмейді немесе жартылай ғана төленеді 

3.  Бірретік сыйақы төлемін тұтастай немесе жартылай алып тастау тәртіп бұзушылық 

болған жерде есептеу кезеңінде жүргізіледі. 

4.    Бірретік сыйақы төлемі жұмысты орындау фактілері берілген тапсырмалар, 

жобаларды кезеңдерінде не толық орындау аяқтағанда жүзеге асырылады. 

5.     Мектеп мерейтойы, жаңа жыл мерекесінде мектеп қызметкерлеріне олардың 

еңбектегі үлесіне төленеді. Дәл солай нақты тұлғаларға зейнетке шығуына, туған күн  

мерейтойларына байланысты төленеді. 

6. Мектепте оқу жылын толық аяқтамаған қызметкерлерге тоқсандық, жартыжылдық 

еңбек нәтижелері бойынша сыйақы мөлшерін тағайындау мектеп директорының 

қаралуымен төленеді. 

7.     Сыйақы төлемі еңбекақы төлемі берілетін күнмен сәйкес жүзеге асырылады.  

 

VI. Ереже қорытындысы 

 

1.   Сыйақы төлемінің жалпы мөлшерін пайдалануды бақылау мектеп директорына 

жүктеледі. 

2.         Ереже мазмұны № 54 мектеп лицейінің барлық ұжымына тапсырылады. 

 

 Ереже кәсіподақ жиналысында қарастырылды 

 2018 ж. 2 – қараша. Хаттама №1 

 

Таныстырылды: 

1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 


