
 

№67 гимназиясы  жалпы ата-аналар  жиналысы  

 2020-2021 оқу жылының  І жартыжылдығы бойынша  қорытынды  

 

№2 хаттама 
 

Күні:                         21.01.2021ж.  

Уақыты:                  17.00  

Өткізілу түрі:         онлайн ZOOM  платформасы  

Қатысушылар:      1-11 сынып ата-аналар комиеттері, қамқоршылық кеңесі мүшелері,  

                                                                                                                  гимназия әкімшілігі  

                                                          Күн тәртібі:  

1. 2020 жылы «Ашық бюджет»  мектеп қаржысының жүзеге асуы  және 2021 

жылға қаржыландыру жоспары -     Г. Абдраманова  гимназия директоры                                                                                               

2. 2020-2021 оқу жылы ІІ тоқсан бойынша  білім сапасы. Мектептегі «кезекші  

   сыныптардың»  жүргізілуі   – С. Абылкасова оқу ісі орынбасары                                                                                                                                                                                                                           

3. 2020-2021 оқу жылы қашықтан оқыту жағдайында тәрбие жұмыстарының    

    І жартыжылдық қорытындысы – Г. Оналбаева тәрбие орынбасары                                                                                                                                 

4. Қамқоршылық кеңесінің  І жартыжылдық  қорытындысы  -     Ғ. Үрметова 

    қамқоршылық кеңес төрайымы 

 

                                                          Тыңдалды: 

1. Гимназия директоры  Г. А. Абдраманова мектептің 2020-2021 

жылдарының  қаржы қаражатының есебі туралы таныстырды. 2021 жылға 

жоспарланған мектеп бюджетінің қаражатының жоспарлануы бойынша 

төмендегідей атап таныстырып өтті.   

- 2021 жылға 832 546,9 т. – специфика 11, 112, 113, 121,122, 124, 149, 

151, 152, 159, 163, 414 қажысы;  

- Специфика -149,  әр түрлі тарапта – 9 765,0 

- Кеңсе тауарлары -3 757,4 

- Шаруашылық тауарлары- 4 229,7 

- Жуу және залалсыздандыру -+1 396,1 

- Специфика -151 коммуналды қызмет төлем- 14, 723,0 

- Специфика -152  байланыс қызметі -4 200,0 

- Специфика -159 басқалай қызмет пен жұмыс төлемдеріне  

- Специфика -163 жалпыға міндетті білім қоры  23 932,6 

- Специфика -414 өндірістік және шаруашылық инвентарь -33 737,0 

мектеп бюджетінің  жұмсалуы мен жоспарлануы туралы ақпарат берлді.  

  

           
 



                
        

                
 

Биылғы оқу жылында мектеп кітапханасы заманауи  үлгіде безендіріліп, 

кәзіргі уақытта  оқушылардың кітап оқуға деген құштарлығын арттыру 

мақсатында жаңа жобалар жүзеге асырылуда. Сол сияқты алдағы уақытта  

физика, химия, тілдер кабинеттері мен зертханаларын заманауи жабдықтау 

жоспарланып отыр. Мектептің оқу процесімен қатар тәрбие жұмыстары да 

қашықтан үздіксіз жүргізіліп келеді. Оқушылар белсенділігі мен ата-

аналардың қызығушылық танытуы  көрінуде. Сынып жетекшілердің  тәрбие 

жұмыстарына оқушылар мен қатар ата-аналармен де бірлесе жүргізген 

шаралары, сайыстары әлеуметтік желіде гимназия парақшаларында , мектеп 

сайтында жарияланып отырады. Осы 2021 жылдың қаңтар айында 

«Есенберлин әлемі» атты онкүндік іс-шара жоспары өз жұмысын бастап 

кетті. Осындай шараларға ата-аналарды қатысуға шақырамыз. Кәзіргі  

уақытта барлық сыныптар бойынша оқушылар  Microsoft Teams 

платформасында сабақтар  жүргізіліп, оқу үдерісі  қалыпты жағдайда 

жүргізіліп отыр. 

2. 2020-2021 оқу жылы ІІ тоқсан бойынша  білім сапасы. Мектептегі «кезекші 

сыныптардың»  жүргізілуі    туралы  оқу ісі орынбасары С. Абылкасова 

Оқушылардың білімін бағалау туралы қашықтан оқыту кезінде  және кезекші 

сыныптар бойынша атап өтті.  
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3.2020-2021 оқу жылы қашықтан оқыту жағдайында тәрбие жұмыстарының   

І жартыжылдық қорытындысы  туралы  тәрбие орынбасары   Г. Оналбаева  

тәрбиенің бағыттары бойынша атап таныстырды.  

2020-2021 оқу жылында  білім алушылар саны -2500.   

  1-4 сыныптар     - 44     -1110 оқушы  

  5 -11 сыныптар   -57     -1390 оқушы  

  1-11 сыныптар    -101  - 2500 оқушы 

Мектептегі әлеуметтік отбасы санатындағы отбасы балаларының биылғы оқу 

жылындағы мәліметіне жан-жақты тоқталды.  Әлеуметтік көмектің 

ұйымдастырылуы мен қолдау көрсету жағдайы таныстырылды.  
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Гимназияның тәрбие жұмысының жүйесі мен  бағыттары бойынша 

жүргізілген жұмысытарды атап, соның ішінде ата-аналармен бірлескен 

сынып жетекшілерінің тәрбие жұмыстарын ерекшелеп көрсетті.  

 

        
 

Оқушылар мен ата-аналардың бірлескен онлайн іс-шаралары өткізіліп, 

онлағы жұмыстар әлеуметтік желіге гимназия парақшаларына жарияланып 

отыратынын атап өтті.  Оқушылардың қатысқан сайыстар, жүлдесі аталды. 

 

                     
 



                      
 

        
 

Тәрбие жұмыстары  мектеп  әкімшілігі, мұғалімдері, ата-аналары мен сынып 

жетекшілерінің тәжірибелері тікелей эфирде бөлісу, сұхбат, пікір, ұсыныстар 

ашық жариялануы жайында көрсетті.  

      

 
 

Сөз соңында қашықтан оқыту мен кезекші сыныптарда кезедестін  

проблемалар мен кедергілерді атады.  
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4. Қамқоршылық кеңесінің  І жартыжылдық  қорытындысын   қамқоршылық 

кеңесінің  төрайымы  Ғ. Үрметова  жаңа құрамының жүргізілген 

жұмыстарына тоқталды.  Жаңа құрамы мүшелерін таныстырды.  

 

    
 

    

                 



 

       
«Жаңа жыл 2021»  мерекесіне арналған қалалық шыршаны ұлттық құрақ 

өнерімен безендіруге белсене қатысқан ата-аналарды ерекше атап, алғысын 

білдірді.  Гимназияның атынан 100-ге жуық құрақ өнерінің  табысталғаны 

аталды.  Алдағы уақытта қамқоршылық кеңесі мектеппен бірлесе жоспарлы 

оқу-тәрьие жұмыстарына тығыз байланыс жасап, мектептің дамуына 

араласуы жайында түсіндірді.  

 

Қаулы:  

 

1.  «Ашық бюджет»  мектеп қаржысының жүзеге асуы  және 2021 жылға 

қаржыландыру ай сайын ашық  таныстырылу, жоспарлы жүзеге асыру – 

гимназия директор Г. Абдраманова мен бас есепші К. Курегеноваға 

тапсырылсын. 

2. 2020-2021 оқу жылы ІІ тоқсан бойынша  білім сапасы «қанағаттанарлық»  

«кезекші  сыныптардың»  санитарлық талаптарға сай  жүргізілуін 

бақылау оқу ісі орынбасары    С. Абылкасоваға жүктелсін. 

 

3. 2020-2021 оқу жылы қашықтан оқыту жағдайында тәрбие жұмыстарының    

    І жартыжылдық  жұмысы «қанағаттанарлық»  және сыныптан тыс тәрбие    

     жұмыстары онлайн жүзеге асыру жалғастыру  тәрбие орынбасары          

                                                                               Г. Оналбаеваға тапсырылсын                                        

4. Қамқоршылық кеңесінің жұмысын  ІІ жартыжылдықта  белсенділікті 

арттыру  қамқоршылық кеңес төрайымы Ғ. Үрметоваға жауапталсын. 

   

 

 

                                              Хатшы:                 Г. Оналбаева 
 


