
№67 гимназиясының жалпы ата- аналар жиналысы 

Хаттама №2 
 
Күні:               14 ақпан 2020 жыл 

Қатысушылар:      

Сағат: 17.30 - 1-11 сынып ата-аналар комитеттері  

Сағат: 18.00 - 1-11 сынып  ата-аналары  

 

Күн тәртібі: 
1. «Оқушы тұлғасы мен сапасының  дамуындағы ата-ананың  стратегиялық 

  іс-әрекеті»   -  1-11сынып ата-ана комитеттері  

2. 2019-2020  оқу жылының І жартыжылдықтағы оқу-тәрбие  жұмыстарының 

қорытындысы, мектеп бюджеті  қаражатының игерілуі есебі -   

                                                                                    Г. Абдраманова директор 

Барысы: 

1. «Оқушы тұлғасы мен сапасының  дамуындағы ата-ананың  стратегиялық іс-

әрекеті» тақырыбында 3 секциялық жұмыс бойынша   1-2, 5 сынып ата-ана 

комитеттерімен Оспанова Гулмира, Валеева Алмагул, Бектемирова Г. 3, 6-7 

сынып ата-аналар комитеттерімен Молдагельдинова Салтанат, Бекеева 

Туйме, Жапаркулова Б. А., 4, 8, 10 -11 сынып ата-аналар комитетерімен 

Айкулова Айгул, Серікқалиева Ақтоты, Рахметуллин А. Ж  құндылыққа 

негізделген білім мен тәрбие берудегі ұстаным, стратегиялық іс-әрекеттерін  

жоспарлады. 

2. Гимназия директоры Г. А. Абдраманова ата-аналар алдында 2019-2020 оқу 

жылының І жартыжылдығында атқарылған оқу-тәрбие жұмыстарына 

тоқталды.  Гимназияның Ұстанымы: Бақытты бала  қаланатын  мектеп, 

әр баладан үміт күту. Миссия: Біз әр баладан үміт күтеміз, білімнің  

бақытты кілтін табуға, құндылықтар негізінде нәтижеге жетуге 

қолдау көрсетеміз.     І, ІІ оқу  тоқсаны  9,11 сыныптардың білім сапасы   

3.  
Көрсеткіштер  9 сыныптар  11 сыныптар  

Оқушы саны  152 оқушы 78 оқушы 

Үздік аттестат  26 оқушы  12 оқушы 

Алтын  белгіге үміткер    - 13 оқушы  

 

 

 

№ Сыныптар  ІІтоқсан білім сапасы  Оқу жылдың соңынан болжам  

1  1-4 сыныптар             63%  

 
75%  

 

2  5-9 сыныптар  51%  

 
65%  

 

3  10-11 сыныптар  78%  

 
85%  

 

 Жалпы  59%  

 
75%  

 



- Гимназия оқушыларының бейімділігі мен қабілетін дамытуда, 

шығармашылығын   арттыруда   мектептегі әлеуметтік жобалар 

таныстырылды. Жобаларға пән мұғалімдері, сынып жетекшілері жетекшілік 

етеді.  1-11 сынып оқушылар түрлі жобаларға тартылған. 

1-11 сынып жобалары                                        Мектепішілік жобалар 

        

- 5-11  сыныптар  бойынша оқушылармен жүргізілетін  диалог «Оқушы үні» 

жобасы, «Тәуекел» жобасы   сыныптағы  оқушылардың білімі, тәрбиесі, 

SWOT талдауы  жасалып,  сыныптағы тәуекел топтағы оқушыларға сынып 

жетекшілердің іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстары жүргізіліп отырады.  

- Ата-аналармен жүргізілетін жобалар “ШЕҢБЕР” АШЫҚ   ДИАЛОГ 

АЛАҢЫ, «Сыныпты бақылау»  тәжірибесі, «Бақытты  отбасы» жобасы, 

«Оқырмандар отбасы» жобалары  жүргізіліп, ата-аналарымыз қатысып 

отырады. 

- 9-11 сынып оқушыларына кәсіби білім беру жұмыстары жүзеге асырылуда  

Оқушыларды ерте жастан  кәсіби қызығушылығын анықтау, болашақ 

мамандықты таңдауға көмек көрсету. 10  сынып оқушыларының 

дизайнер,шаштараз,  даяшы мамандықтарыбойынша кәсіби бағдар, 11 

сыныптарда мамандық таңдауға байланысты түрлі кездесулер мен дәрістер 

өткізіледі.  
 

                               



                           2020 жылға  арналған   бюджеттік    жоспар  

 
жалпы  728 249 000  

Республикалық  144 346 000  

Жергілікті  583 903 000  

 
спецификалар  суммасы  Тауарлар түрі  

111 (еңбек ақы 

төлеу)  

407 319  000 (жерг.б.) 

  61 717 000(респ.б.) 

    4 338 000  

Қызметкерлердің  жылдық еңбек  ақысына 

бөлінген 

ЖББМ,пед.санаттары,пәнді ағылшын тілінде 

оқыту. 

Мұғалімдерді ынталандыру   

149 ( тауарларды 

сатып алу)  

  12 265 000 ( ЖБҚ)  Канц.тауар, шаруашылық, жуғыш заттар, 

дезинфекциялау тауарлары, электр тауарлары, 

құрылыс заттары  

 
спецификалар  суммасы  Тауарлар түрі  

159 

(қызметтер)  

29 869000 (респ) 

  5 500000 

     660000  

Мектепке көрсетілетін қызметтер  ( келісімдерге отыру) 

Күзет, өрт қауіпсіздігі, сайт техн. қызмет,заңды тұлғалар, 

авариялық жағдаяттар, вентеляция қызметі,катридж толтыру, 

қалдықтарды шығару, техн. Құралдарды жөндеу, антивирустар 

орнату,жылу жүйесін тазарту, су ішетін фонтандар қызметі, 

ағымдағы жөндеулер,электр жүйелерін жаңалау,семинарлар, қар 

шығару т.б.) ЖБҚ 

Ағымдағы жөндеу (текущ.ремонт шк.) 

дәрігерлік тексерістен өту (Жерг.бюджет) 

 73 315 000 

(жергілікті)  
Тамақтану (1-4)  

151 ( коммун. қызметі)  14 727000  Су, жарық, жылу жүйелерінің қызметі (Жерг.бюджет)  

152 (байланыс 

қызметі,интернет)  

3 619000  Интернет, телефон байланысы (Жерг.бюджет)  

163( жаппай қамту)  12864000(2611000)   Мектеп оқушыларына әлеуметтік қолдау көрсет 

(Ж.бюджет)  

 2387502  Аз қамтылған балаларды тамақтандыру  

 300000  Жазғы лагерь  (жетім балаларға)  

414 (негізгі қызмет)  32 006000 (ЖБҚ)  Материалдық техникалық база   

 

159 тараптан 

 



 

- Гимназияда оқушыларымыз мектептің мүлкін таза, ұқыпты ұстау жағынан 

кемшіліктер орын алуда. мектепте үнемі қадағаланып  отырады.  Есіктердің 

сынуы, орындықтарды сызып, жыртып тастауы, қабырғадағы стендерді 

бүлдіріп жататын тұстары бар. Ата-аналар отбасында балаларыңызбен  

мектеп мүлкіне құрметпен қарау туралы әңгіме жүргізіп отырылса.  

- Сонымен қатар ата-аналармен жүргізіліп жатқан «Таза мектеп» жобасы 

аясында  «Біз біргеміз»  акциясына біршама ата-аналарымыз мектеп 

ауласындағы қарды тазалауға  қол көмектерін көрстеуп қолдау танытуда. 

Ол ата-аналарға рахметімізді білдіреміз. Қар тазалау жұмыстарына арнайы 

қарастырылған қаражат көздері аз бөлінгені, оның қарды техниканың 

күшімен шығарылуына  жұмсалғаны, әліде мектеп ауласындағы қар тазалау 

жұмыстарына қолдау  қажеттілігін сұрайды.  

 

                       
 

 

Қорытынды:   

Ата-аналар жиналысына қатысушылар тарапынан  І жартыжылдық бойынша 

жүргізілген жұмыстардың есебі «Қанағаттанарлық»  деп бағаланды.  

 

 

 

 

      Тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары      Г. Оңалбаева 



 


