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Тақырып:  

 

“Ашық бюджет” мектеп қаржысының  2021 жылғы жоспары    және  

ІІ жарты жылдықтағы  оқу-тәрбие үрдісінің тиімді ұйымдастырылуы.  

 

                                                          Тыңдалды: 

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

қаржы қаражатының есебі туралы таныстырды. 2021 жылға жоспарланған 

мектеп бюджетінің қаражатын  мектеп  әкімшілігі, педагогикалық әдеп  

төрағасы А. Рахметуллин, қамқоршылық кеңесі төрайымы Ғ. Үрметованың 

қатысуымен  мектепке қажетті материалдық техникалық базаны жетілдіру 

мен оқу-тәрбие процесіне қажетті жабдықтарды алуға бөлу жөнінде  

23.12.2020 ж. күні отырыста қаралды.  Енді бөлінген қаржының 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 толық ақпарат 

берлді. Сонымен қатар мектептің оқу –тәрбие жұмыстарына тоқталды. 

Қашықтан оқыту жағдайы мен кезекші сыныптың оқытылуы жөнінде 

санитарлық талаптар мен шараларды қатаң сақтау жөнінде оқушылар мен 

ата-аналарға арнайы нұсқаулықтар түсіндірілді. 

Оқушылардың білімін бағалау туралы қашықтан оқыту кезінде ата-аналар 

үйден тапсырмаларды орындау мен сабаққа уақытылы қатысуын 

қадағалауды назарға үнемі алу қажеттілігі айтылды.  Оқу жылының басында 

меектептегі әлеуметтік санаттағы отбасы балаларына компьютер, роутер, 

ноутбук, нейтбуктермен қамтылғаны, қажет ететін оқушыларға да берілгені  



аталып өтті.  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.  Құрметті  желідегі тыңдаушылар, ата-аналар егер 

сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады, сұрақтар:  

1. Қашықтан оқыту кезеңі қашан аяқталады?  

Жауап: сыныптарды рет- оетімен шттатық режимге енгізіп, ІІІ тоқсанда 

9, 11 сыныптар мектепте 15 оқушыдан топтарға бөлініп оқып жатыр, 

басқа сыныптарды  санитарлық  талаптарға сәйкес  берілген  нұсқау хат 

бойыфнша жүзеге асатын болады.  

2. Мектепте кейбір кабинет  неліктен суық болып тұр? 

Жауап: әрине қысқы каникул уақытынан соң мектепте оқушылар 

болмағандықтан, оның үстіне   сынып саны  кезекші сыныптар саны 

енді артып, балалардың саны  да енді көбейіп жатыр бірді-екілі кабинет  

жабық болды сол себепті ол жаққа сабақ жүргізілмегендіктен 

салқындау болды. Кәзіргі уақытта мектеп те кабинеттер де жылы, 

жылу жүйесі көтерілді. Ешқандай жылу жағынан мәселелер жоқ.  

Бүгінгі тікелей эфирде мектептің  қаржылық жоспары мен қатар оқу-тәрбие 

процесі де аталып өтті.   Бүгінгі эфир жазбасы сақталып, мектеп сайты мен 

инсташграм парақшасында орналасады.  Осымен тікелей эфирді  аяқтап,  

отбасыларыңызға амандық, денсаулық тілеймін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      
 

 

         

            
 

 

 

      
 

                                              Хатшы:     Г. Оналбаева 


