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Күн тәртібіндегі мәселе:
1. 2020-2021 оқу жылындағы тұрмысы төмен, аз қамтылған, көпбалалы отбасы
балаларына «Жалпыға міндетті оқу қорынан» қарастырылған қаржыға құрғақ азық-түлікті
таратуды ұйымдастыру туралы.
2. 2020 жылдың 09 қараша күні мектебімізге қарасты отбасында өрт салдарынан төтенше
жағдай болуына байланысты көмек көрсетуді ұйымдастыру туралы.
КҮН ТӘРТІБІНДЕ ТЫҢДАЛДЫ:
1- мәселе:
Мектеп директорының м.а. С.К. Ешмгалиев сөз алып, бірінші мәселе бойынша
Қазақстан Республикасы және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 сәуіріндегі №158
бұйрығымен
«Жалпы
білім
беретін
мектептердегі білім
алушылар
мен
тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды
ұсыну» мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары және ережелерімен таныстырды.
«Әлеуметтік қорғалмаған білім алушылар мен күн көрісі төмен отбасыларынан шыққан
білім алушыларға қаржылай және материалдық көмек көрсетуге бөлінетін қаражатты
«Жалпыға міндетті оқу қорынан» қарастырылған қаржы туралы мектептегі аз қамтылған
отбасынан шыққан 170 оқушыға қаржы бөлініп тұрғаны жөнінде айтты. Осы оқу
жылында жалпы саны-155 оқушының ата анасынан тегін тамақпен қамту туралы өтініш

түскенін айтты, мемлекеттік қызметті көрсету қағидаларында көрсетілген санаттағы
оқушыларды ғана ыстық тамақпен қамтамасыз ету керек екендігін ескертті.
2- мәселе:
2020 жылы 09 қараша күні төтенше жағдай болуына байланысты Байтұрсынова 5 -6
пәтер тұрғын үйде өрт болған отбасына жүргізген акт бойынша ақпарат берді.
Байтұрсынова көшесі 5 үй, 6 пәтерінің мекенжайында тұратын А.Құнанбаев атындағы
№6 жалпы орта білім беретін мектеп –гимназиясының көп балалы ата-анасы Оразбекова
Гүлнұр Тұрлыбековна 19.06.1981жылы дүниеге келген азаматшаның біздің мектебімізіде
оқитын Төленді Әсел Ермекқызы 15.11.2015 ж.т. 8 “А” сынып, Төленді Төлеген
Ермекұлы 25.09.2009 ж.т. 6 “Б” сынып оқушыларына көмек көрсету керектігін айтып өтті
(Киім кешектер, балаларға қажетті жиһаздар).
Кеңес мүшелері әлеуметтік педагог қызметін атқарушы Г.Ш. Тургумбаева 1мәселе бойынша құжаттары талапқа сай келетін оқушылардың құжаттарын қамқоршылық
кеңесінің мүшелеріне веб –портал «Sakura» арқылы -120 өтініш, қағаз өтініш түрінде -25,
барлығы 155-ке жуық өтініштің түскендігін және 10 –өтініштің табыстары жан басына
шаққанда орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің көрсеткішінен асып кеткені
жөнінде көрсетіп, ұсынды. «Қостанай облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ-нің 2020 жылдың 06 қазанында №141
бұйрығы «2020 жылдың 4 тоқсанындағы кедейлік шегін есептеу туралы» бұйрығына
сүйене отырп өтініштерді қабылданғаны жөнінде айтып өтті.
2- мәселе бойынша-2020 жылдың 09 қараша күні мектебімізге қарасты отбасында
төтенше жағдай болуы бойынша көмек көрсетуді ұйымдастыруда сынып жетекшілермен
бірлесе жұмыс жасап өрттен зардап шеккен отбасындағы біздің мектептің оқушыларына
қажетті киім кешектердің тізімі жасалынғаны жөнінде айтып таныстырып өтті.
Сөз алған:
1- мәселе: Қамқоршылық кеңес қызметінің төрайымы Р.Б. Абдрахманова сөз алып,
атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларынан шыққан оқушыларға және жетім,
қамқоршылыққа алынған оқушылар, табыстары ең төменгі күнкөріс деңгейінің
көрсеткішінен аспайтын отбасының оқушылары міндетті түрде енгізілуі керектігін айтты.
2- мәселе: бір ауыздан келісім берді.
Сөз алған: Қамқоршылық кеңес қызметінің мүшесі К.К.Жағыпарова өз сөзінде
«Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген
санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыру ұсыну» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты сүйене отырып білім алушылардың жекелеген санаттарына тегін
және жеңілдетілген тамақтандыру қызметін «Sakura» веб-портал желісі арқылы
техникалық ақауларға байланысты өтпей қалған оқушыларды электронды түрде емес
қағаз түрінде құжаттарын талаптарға сай қабылдауға ұсынды.
2- мәселе: бір ауыздан келісім берді.
Сөз алған: Қамқоршылық кеңес қызметінің мүшесі Б.Н.Сарсымбаева сөз алып,
2020-2021 оқу жылында 155-ға жуық өтініштің түскен оның ішінде 10 –өтініштің
табыстары жан басына шаққанда орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің
көрсеткішінен табыстары асып кеткеніне байланысты құрғақ азық-түлікті беру тізімінен
алып тастауға және қағаз күйінде түскен 25 оқушы және 120 электронды веб-порталы
арқылы түскен өтінішін қабылдап тізімге енгізуге ұсыныс білдірді.
2- мәселе: бір ауыздан келісім берді.
Сөз алған: Қамқоршылық кеңес қызметінің мүшесі тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
А.К.Жапарова ол өз сөзінде 2020 жылдан 15 қарашасынан бастап ыстық тамақпен
қамтамасыз етілетін, қамқоршылық кеңесі мүшелері арқылы іріктеп алынған оқушылар
тізімін оқыды.

2- мәселе: бір ауыздан келісім беріп «Жалпыға міндетті оқу қорынан» тыс төтенше
жағдай болған отбасындағы оқушыларымызға ата-аналар тарапынан өз еріктерімен әр
түрлі көмек көрсетуге ықпал жасауды ұсыныс берді.
Қамқоршылық кеңесінің мүшелері бір ауыздан жоғарыда айтылған пікірлерге
толықтай келісімдерін берді.
ҰСЫНЫС: 1- мәселе бойынша білім алушылардың жекелеген санаттарына тегін
және жеңілдетілген тамақтандыру қызметін алу үшін стандарттқа сәйкес тұрмысы аз
қамтамасыз етілген отбасынан шыққаны туралы алқалық орган шешімі берілсін,-деп кеңес
мүшелерінен ұсыныс берілді.
2- мәселе бойынша төтенше жағдай болған отбасындағы оқушыларымызға «Жалпыға
міндетті оқу қорынан» киім кешектей толығымен көмек беруге ұсыныс берілді.
ШЕШІМ:
1. 2020-2021 оқу жылындағы тұрмысы төмен, аз қамтылған, көпбалалы отбасы
балаларына «Жалпыға міндетті оқу қорынан» қарастырылған қаржыға құрғақ азықтүлікті тарату стандартқа сәйкес ұйымдастырылсын;
1.1.Стандартқа сәйкес уақытылы құрғақ азық-түлікпен қамтамасыз ету және сапасын
қадағалау мониторинг жүргізу комиссия мүшелеріне жүктелсін.
2. 2020 жылдың 09 қараша күні мектебімізге қарасты отбасында өрт салдарынан төтенше
жағдай болуына байланысты көмек көрсету жан-жақты ұйымдастырылсын.
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