
«Бірлік негізгі мектебі» КММ 

Ата-аналар жиналысының 

хаттамасы № 1 

Қатысқандар: 16 

1.Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

2. 1-8 сынып оқушыларының ата-аналары 

Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

1. Баяндама . Баланың басты ұстазы ата –ана. 

2. Жаңа оқу жылының басталуы. Ата-аналар комитетін сайлау. 

3. Санитарық талаптар 

4. Қорытынды атестаттауға дайындық жұмысының қорытындысы. 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша сынып ОІЖО Ж.З.Хамитова өз сөзін « Баланың 

басты ұстазы ата –ана» атты баяндама оқып бастады. Жас ұрпақ біздің 

өміріміздің тікелей жалғастырушы ғана емес, еліміздің тірегі, мызғымас 

болашағы. Адамзаттың өмірдегі ең қымбаттысы, көз қуанышы – бала. Бала – 

дербес тұлға. Оның бойындағы табиғи қасиеттер, адамгершілік 

құндылықтары отбасында, мектепте, әлеуметтік ортада нәрленеді. Баланың 

бас ұстазы – ата – анасы. Тәрбие үрдісінің бір тарауы отбасымен жұмыс 

десек, отбасынан басталатын тәрбие мектеп өмірінен жалғасын табады. 

Қазақтың отбасында өмірге келген әр бала ес біліп, етек жыйғанша, негізінен 

әке мен ананың тәрбиесінде болады. Бүгінгі мақсат - әрбір бала түбегейлі 

біліммен мәдениеттің негіздерін білу және олардың жан - жақты дамуына ата 

- ана, мектеп жағдай жасауы керектігін айтып өтті. 

Сондықтан сіздерге балаларыңыздың мектептен барлық мүмкіндіктерді 

пайдаланып білім алу мен тәрбие жұмыстарына қатыстырып өзін - өзі 

басқаратын азамат болуына ат салысу қажет. Бала тәрбиесі отбасынан 

басталады. Мектепке келгеннен кейін ол мінез отбасында қалыптасқан 

тәрбие одан әрі жалғасады. Бір тәуліктің яғни 24 сағаттың 5 сағаты мектепте, 

қалғаны тәрбие ордасы, үнемі ата - ана болып қала береді. Баланың сабаққа 

саналы қарап озат оқушы болып өсуі, ол мұғалім мен ата - ананың бірігіп 

өсірген жеміс ағашы, немесе ұшқыр ұшақ жасаумен тең десем артық емес. 

Дұрыс өспеген жеміс ағашы, дұрыс жеміс бермесе қуануға бола ма? 

Екінші мәселе бойынша сынып жетекшісі жиналыста короновирустық 

инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты карантиндік шаралар 



жағдайында жаңа 2021-2022 оқу жылындағы оқыту жүйесі мен ерекшеліктері 

туралы ата-аналарды хабардар етті. 

Ата-аналар арасында бала дамуында кездесетін қийындвқтармен және оның 

түрлері жайлы мектептің педегог-психологі  Г.Е.Жатаева сөйледі. Ата-

аналарға кеңестер берді ,қиындық тудыратын жағдаяттарды мысал ретінде 

көрсетті.  

Ата-налар комитеті етіп өз араларында  Г.Т.Шагированы сайлады. 

Үшінші мәселе бойынша сынып жетекшілер ата-аналарға санитарлық-

эпидемиологиялық талаптарға сай оқушыларды мектепке маскамен және 

сулы орамалдармен келуін қадағалауды ұсынды. 

Ағымдағы міселелер бойынша сынып жетекшісі оқушылардың сабақтан 

себепсіз қалмау,қалған жағдайда анықтама әкелу, дене шынықтыру киімін 

өздерімен алып келу, форма міндетті түрде киетіндіктерін, қара туфли , т.б., 

мектеп мүлкін бүлдірмеу, оқу -құралдарын таза ұстау, қауіпсіздік шарасы 

бойынша ата –ана тарапын жауапкершіліктерімен таныстыру жүргізілді.. 

Қаулысы: 

1. «Баланың басты ұстазы ата –ана»  атты баяндама тыңдалды. 

2. Ата-аналар комитеті болып  Г.Т.Шагирова сайланды. 

3. Ағымдағы мәселелер бойынша ата-аналар тарапынан қарсылықтар болған 

жоқ. Бүгінгі көтерілген мәселелер бойынша бірауыздан қабылданып 

,барлығы тарапынан ризашылық білдірілді. 

Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

                                  

                     Мектеп директоры: С.Е.Бейсенбаев 

                     Хатшы: Г.Т.Шагирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бірлік негізгі мектебі» КММ 

Ата-аналар жиналысының 

хаттамасы № 2  

Қатысқандар: 16 

1.Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

2. 1-8 сынып оқушыларының ата-аналары 

Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

1. І тоқсан қорытындысы 

2. Оқушылардың тәртібі мен сабаққа қатысуы туралы. 

3. Қорытынды атестаттауды өткізудің үлгілік қағидалары 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша сынып жетекшілері І тоқсан қорытындысына 

тоқталып өтті. К.Б.Касымова 2-сыныбында 3 оқушының ішінде оқу екпіндісі-

2,  1 үлгерімі төмен оқушылар бар екендігін айтып өтті.  

Г.Е.Жатаева 3-сынып: 2 оқушының ішінде оқу озаты-1,  1 оқу екпіндісі бар 

екендігін айтып өтті. 

А.А.Тажахметова 4-сынып: 2 оқушының ішінде оқу озаты-1,  1 үлгерімі 

төмен оқушылар бар екендігін айтып өтті. 

Б.В.Акпарова 5-сынып: 3 оқушының ішінде оқу озаты-1, 2 оқу екпіндісі бар 

екендігін айтып өтті. 

Г.Т.Шагирова 6-сынып: 2 оқушының ішінде оқу екпіндісі-1,  1 үлгерімі төмен 

оқушылар бар екендігін айтып өтті. 

А.С.Сейдахметова 7-8-сынып: оқу екпіндісі – 3, 1 үлгерімі төмен оқушылар 

бар екендігін айтып өтті. 

 Бұл тоқсанда оқу екпінділер қатары қосылып , сонымен қатар әліде оқу 

үлгерімін көтерілуге мүмкіншілігі бар оқушылардың ата-аналарына ескерту 

жасалып, келесі тоқсанда оқушылардың білім сапасын көтеру мақсатында 

үйден қадағалануы сұралды және пән мұғалімдері осы оқушылармен 

қосымша жұмыс жүргізілсін деген ұсыныс айтылды. 

Екінші мәселе бойынша сынып жетекшілер оқушылардың тәртібі мен 

сабаққа қатысуы туралы тоқталып өтті. Қаулысы: 

1. І тоқсан қорытындысы бойынша үлгерімі төмен оқушылардың сабақтары 

ата-аналардың және пән мұғалімдердің тарапынан қадағаланып, үнемі 

назарда болсын. 

2. ІІ тоқсанда оқушылардың тәртібіне аса зор көңіл бөлініп, сабақтан 

қалмауы қадағалансын. 

Сынып жетекшілер:  



1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

 

                     Мектеп директоры: С.Е.Бейсенбаев 

                     Хатшы: Г.Т.Шагирова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бірлік негізгі мектебі» КММ 

Ата-аналар жиналысының 

хаттамасы № 3 

Қатысқандар: 14 

1.Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

2. 1-8 сынып оқушыларының ата-аналары 

 

Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

 

1.«Балаға тәрбие беруде әкесінің орны» (баяндама) 

2.ІІІ тоқсан қорытындысы, балалар оқу үлгерімі туралы. 

3.Балалар тәрбиесі, үлгерімі туралы 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша «Балаға тәрбие беруде әкесінің орны» 

негіздері туралы баяндама жасадым. Баяндамада ата-аналарды тәрбие беруде 

әкесінің орны туралы таныстырдым. Бұл жиналыстың ерекшелігі әкесінің 

қатысуымен өтті. 

Екінші мәселе бойынша ата-аналарға балаларының оқу үлгерімі туралы 

айтылды. 1-8  сынып оқушыларының үлгерімі үздік – 2, оқу екпіндісі – 8 бар 

екендігі айтылды. 

Әр түрлі мәселелер бойынша сыныптағы оқушылардың тәртібі мен оқу 

үлгерімі жөнінде айтып өттім. 

Шешімі: 

 

1. Баяндама қанағатты деп табылды. 

2. Келесі тоқсанда білім сапасын көбейтуге тырысатын болды. 

3. Оқушылар мен ата-аналар арасында байланыс нығайтамын. 

Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 



5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

 

                     Мектеп директоры: С.Е.Бейсенбаев 

                     Хатшы: Г.Т.Шагирова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бірлік негізгі мектебі» КММ 

Ата-аналар жиналысының 

хаттамасы № 4 

Қатысқандар: 14 

1.Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

2. 1-8 сынып оқушыларының ата-аналары 

 

Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

1. «Тәрбиенің ең тамаша мектебі - отбасы» (баяндама) 

2. ІV тоқсан қорытындысы, балалар оқу үлгерімі туралы. 

3. Балалар тәрбиесі, үлгерімі, жазғы демалыс туралы 

Тыңдалды: 

Бірінші мәселе бойынша «Отбасы тәрбиесінің ерекшеліктері» негіздері 

туралы баяндама жасадым. Баяндамада ата-аналарды отбасы тәрбиесінің 

ерекшеліктерімен таныстырдым 

Екінші мәселе бойынша ата-аналарға балаларының оқу үлгерімі туралы 

айтылды. 1-8  сынып оқушыларының үлгерімі үздік – 2, оқу екпіндісі – 8 бар 

екендігі айтылды. 

Әр түрлі мәселелер бойынша әрбір сынып жетекші өз сыныбындағы 

оқушылардың тәртібі мен оқу үлгерімі жөнінде айтып өтті. Сонымен қатар 

жазғы демалыс туралы айтылды. Оқушылар жазғы демалыстарын үйде, 

Алматыда өткізетіні анықталды. 

Шешімі: 

1. Баяндама қанағатты деп табылды. 

2. Келесі жылы оқушылар жаңа оқу жылына деген дайындығын 

нығайту, жазғы демалыста көлге, өзенге шомылуға бармайтыны 

туралы айтылды. 

3. Оқушылар мен ата-аналар арасында байланыс нығайтуға 

тырысамын. 

Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 



4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

 

                     Мектеп директоры: С.Е.Бейсенбаев 

                     Хатшы: Г.Т.Шагирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бірлік негізгі мектебі» КММ 

Ата-аналар жиналысының 

хаттамасы № 4 

Қатысқандар: 14 

1.Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

2. 1-8 сынып оқушыларының ата-аналары 

 

Күн тәртібінде қаралған мәселелер: 

1. Жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік ережесі; 

2. Құқықбұзушылықтың алдын алу мақсатында атқарылған іс-шаралар; 

3. Жазғы сауықтыру алаңының жұмысы; 

4. Ата-анаға кеңес. 

Тыңдалды: 

1. Жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіздік ережесі жайлы мектеп директоры 

С.Е.Бейсенбаев сөйледі. Судағы ,ормандағы, көшедегі қауіпсіздік ережелері 

жайлы айтылды. 

1. Жазғы демалыс кезінде  баланың демалыс уақытының  дұрыс 

ұйымдастырылуына, оның жат қылықтардан  аулақ болуына,  салауатты өмір 

салтын ұстануына, сауығуына жағдай жасау ата-анасына  жүктеледі 

2.Өрт –  тілсіз жау.Басты себептері – жанған сіріңке,жанатын    заттарды  

қолданбау. Сондықтан үлкендердің қарауынсыз   сіріңке  жағуға  болмайды. 

3. Жазғы мезгілде табиғат аясына барғанда кенеден, улы жәндіктерден сақ 

болу,  ата-анасыз, үлкендерсіз  көлге  баруға   болмайтынын естен шығармау 

керек. 

4.Тұрмыста жарамсыз немесе талапқа сай емес тоқ жүйелерінен  баланы 

аулақ ұстау керек. 

5.Демалыс кезінде баланың қайда жүргенін, кіммен  жүргенін  анықтап, 

сонымен  бірге кешкі уақытта  көшеде   жүрмеуін қадағалау  ата-ананың 

басты міндеті. 

6. Пандемия кезінде оқушыларды бөтен жаққа шығармауға, адам көп 

шоғырланған жерлерге апармауға, сақтық шараларды сақтауды үнемі 

қадағалап отыруды ескертеміз. 

7.Оқушылардың әсересе қыз балалардың ұялы телефон арқылы кіммен 

сөйлескенін, үйде жалғыз қалмауын, заңды өкілдерсіз ешқайда бармауын, 

кешкі мезгілде көшеде жалғыз жүрмеуін күнделікті қадағалауды  ескертеміз.  



8.Оқушылардың жеке үйлерде, кафелерге отырыстар ұйымдастырмауын, 

«Жолда жүру ережесін» үнемі есте сақтау, кәмелетке толмаған 

жасөспірімдерге автокөлік жүргізбеу, арбамен отынға жалғыз жібермеу, 

ашық көліктерге мінбеуін, егістік алқапқа заңды өкілдерсіз бармау керектігі 

жайлы ескертеміз. 

9.Оқушылардың үш ай жазғы демалыс кезіндегі өмір қауіпсіздігіне ата-

аналары жауапты  екенін ескертеміз. 

 

2. Құқыбұзушылықтың алдын алу мақсатында атқарылған іс-шаралар жайлы 

әлеуметтік педогог Ж.З.Хамитова сөйледі. Оқушылар арасында 

құқықбұзушылықтың алдын алу мақсатында арнайы жоспар құрылып, сол 

жоспар негізінде түрлі іс-шаралар өткізілді.  Атқарылған іс-шаралар 

бойынша есеп жасалды.  

3. Мектептің педогог –психологі  Г.Е.Жатаева  ата-аналарға баламен қарым –

қатынасты жақсарту мақсатында кеңестер берді . Ата-аналарға жадынама 

таратып береді. Кеңес тізімімен таныстырды. Әр ата-ана өз баласымен көңіл-

күйін бақылап отыру қажет. 

Шешімі: 

1. Ата –аналар жазғы демалыс уақытында  балалардың  кітап  оқуын қадағалап 

отырсын; 

2. Жаз мезгілінде оқушының қауіпсіздігіне ата-анасы жауап береді;  

3. Ата-аналар құқықбұзушылықтың алдын алу мақсатында балаларды түнгі 

сағат 23.00-ден кейін көшеге шықпауын қадағаласын. 
 

Сынып жетекшілер:  

1-сынып: Ж.З.Хамитова 

2-сынып: К.Б.Касымова 

3-сынып: Г.Е.Жатаева 

4-сынып: А.А.Тажахметова 

5-сынып: Б.В.Акпарова 

6-сынып: Г.Т.Шагирова 

7-8-сынып: А.С.Сейдахметова 

 

                     Мектеп директоры: С.Е.Бейсенбаев 

                     Хатшы: Г.Т.Шагирова 
 
 


