
Хаттама №1 

Күні: 14.10.2017 жыл 

Күн тәртібінде:  

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы               

27 шілдедегі № 355 бұйрығы 

2. Қамқоршылық кеңес төрайымын және хатшысын сайлау 

3. Қамқоршылық кеңес жұмысының 2017-2018 оқу жылы жоспар құру  

Қатысқандар:  

Рустемханова А. 

Валиева Б. 

Бекенова А. 

Нуркенова О. 

Жалелова А. 

Абельдинова М. 

Сарсенбаева З. 

Чиркова Р. 

Жунусов А. 

Цупко Н. 

Базылбаева А. 

Хайруллина М.Д. 

Сембин Ж.К. 

 

1.Тыңдалды: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 

жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы 

Сөйледі: ДТЖО М.Хайрулина  

Ол өз сөзінде Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын 

ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары (бұдан әрі – 

Қағидалар) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 44-бабының 9-тармағына сәйкес әзірленді және білім 

беру ұйымының Қамқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастыру және оны 

сайлау тәртібін таныстырды.  

4. 1.Тыңдалды: Қамқоршылық кеңес төрайымын және хатшысын сайлау 

Сөйледі: ДТЖО М.Хайрулина  

Құрметті ата-аналар жоғарыда таныстырғандай биылғы оқу жылында, яғни 

мектебімізде қамқоршылық кеңесі жұмыс атқарыды. Өздеріңіз танысқандай 

қамқоршылық кеңесінің жұмысын сіздер, ата-аналар атқарады. 3 - тарау. 

Қамқоршылық кеңестің өкілеттігі бойынша  Білім беру ұйымының 

Қамқоршылық кеңесінің атқаратын қызметімен таныстыңыздар. Соған орай 

кеңестің төрайымын және хатшысын сайлауымыз қажет. Осы отырған 

ортамыздан ұсынсаңыздар.  



СеЙледi: Нуркенова (}1 bi:15,; Ja.r
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Шешiм:
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Хатшьт: ilr#q .А Ру;,;темхаЕова


