
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРЕЖЕ 

 

«Student council» студенттік өзін-өзі басқару туралы  

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы» 

Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектебі 

2020-2021 оқу жылы 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



«Student council» оқушылардың өзін - өзі басқаруы - бұл мектепте жастар 

бастамаларын іске асыру бойынша оқушылардың дербес іс-әрекеттері үшін мектептің 

барлық оқушыларын біріктіретін Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектеп 

оқушыларының қоғамдық қозғалысы. 

 

Қызметтің негізгі бағыттары: 

 

* оқушылар үшін жағымды және қолайлы орта құру; 

* оқушылардың мінез-құлқына қатысты әділ және тиісті үміттерді орнату; 

* кері байланыс, пікір білдіру және мектеп қызметін ұйымдастыру кезінде 

шешімдерге ықпал ету мақсатында барлық оқушылар үшін алаң ұйымдастыру; 

* сыртқы ұйымдармен ынтымақтастық және "қоғамға қызмет ету" бағыты бойынша 

оқушылардың қызметін ұйымдастыру»; 

* мектеп саясатының сақталуын бақылау; 

* оқушылардың шығармашылығын ынталандыру; 

* позитивті мәдениетті қалыптастыру болып табылады. 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1. «Student council» оқушылардың өзін - өзі басқаруы-бұл оқушылардың өзін-өзі 

басқару органдары арқылы Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектептің Жастар 

бастамаларын іске асыру жөніндегі мектептің дербес қызметі. 

2. Оқушылардың өзін - өзі басқаруы әр оқушының шығармашылық әлеуетін ашуға 

және өзін-өзі жүзеге асыруға жағдай жасау, оны мектеп өміріне белсенді қатысуға тарту 

мақсатын қояды. 

3. Оқушылардың өзін-өзі басқаруы өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын (бұдан әрі-ҚР), «Білім туралы» ҚР Заңын, «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» дербес білім беру ұйымының филиалдарындағы «Шаңырақ» мектеп 

қоғамдастығының қызметі туралы үлгілік қағидаларды, Нұр-Сұлтан қаласындағы 

Халықаралық мектептің ішкі тәртіп қағидаларын және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымының «Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектеп» филиалы 

туралы Ережені басшылыққа алады. 

4. Оқушылардың өзін-өзі басқаруы оқушылардың өзін-өзі басқару мүшелері мен 

мектеп оқушыларының қызметі арқылы жүзеге асырылады. 

5. Оқушылардың өзін-өзі басқару құрамына Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық 

мектепте оқитын оқушы сайлана алады. 

 

2. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУЫН ДАМЫТУДЫҢ 

МАҚСАТТАРЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕРІ 

 

1. «Student council» оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамытудың негізгі мақсаты-

әрбір оқушының білімді, тұтас тұлға ретінде, жоғары оқу құзыреттілігі бар, өзінің адами 

және әлеуметтік мақсатын шығармашылықпен жүзеге асыра алатын оң және қолайлы орта 

мен жеке өсуін қамтамасыз ету болып табылады. 

2. Студенттік өзін-өзі басқаруды дамыту «студенттік кеңес» Нұр-Сұлтан 

қаласындағы Халықаралық мектептерге бағытталған: 

Халықаралық Бакалавриаттың (бұдан әрі-ХБ) «қоғамға қызмет ету» компонентін 

жүзеге асыруға және мектептің әкімшілігі мен тәрбие құрылымына жәрдемдесу арқылы 

әлеуметтік белсенділікке оқушылардың белсенді қатысуына ықпал ететін сыртқы 

ұйымдармен ынтымақтастық және қажетті жағдайлар жасау; 

- оқушыларды тәрбиелеуде «Шаңырақ» мектеп қоғамдастығының рөлін күшейту, 

толеранттылық және мәдениетаралық ойлау рухында тәрбиелеу, «қоғамға қызмет ету» ХБ 



компоненті шеңберінде мектепте өмір салтын бекіту, өзара талапшылдық, әлеуметтік 

әділеттілік сезімі, салауатты моральдық психологиялық ахуал, адамгершілік 

қағидаттарының кең жариялылығы негізінде бекіту; 

* оқушының шығармашылық әлеуетін, бейімділігін, қабілетін дамытуға, өмірде өзін-

өзі анықтауға, өмірде, мектепте, қоршаған ортада, болашақ мамандығында өзін-өзі жүзеге 

асыруға көмек көрсету. 

3. Оқушылардың өзін-өзі басқаруын дамыту принциптері: 

* «Student council» студенттік өзін-өзі басқару органдарының әкімшілікпен өзара іс-

қимылы, «Student council» студенттік өзін-өзі басқару органдарының функцияларын нақты 

ажыратумен ұштастыра отырып. Әрбір өзін-өзі басқару органы өзінің ерекше міндеттерін 

шешеді, сонымен бірге оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының дербестігіне әсер 

етпейтін өзара іс-қимыл, күш-жігерді біріктіру және үйлестіру орынды және қажет болған 

кезде жалпы мәселелер бар Student council»; 

* «Student council» оқушылардың өзін-өзі басқару органдарының барлық мектеп 

қоғамдастығын (оқушылар, ата-аналар, мұғалімдер, әкімшілік) еркін және ашық ерік 

білдіру негізінде мектеп мәселелерін шешуге тарту негізінде жұмыс істеуі; 

* аудиториядан тыс тәрбие жұмысын, оқу процесін және ғылыми-зерттеу қызметін 

интеграциялау; 

* сайлау, ашықтық, жариялылық, жүйелілік, алқалылық. 

 

 

3. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ СУБЪЕКТІЛЕРІ 

 

1. Оқушылардың өзін-өзі басқару субъектілері – «Шаңырақ» мектеп қоғамдастығы. 

2. Жоғары органы оқушылық өзін-өзі басқару Нұр-Сұлтан қаласындағы 

Халықаралық мектеп болып табылады Оқушылар кеңесі «Student council» бар мәселелерді 

қарауға мектептің тыныс-тіршілігін ұйымдастыру мен дамытудың оқушылардың өзін-өзі 

басқару. 

3. «Student council» оқушылар кеңесі аптасына бір рет жиналыс өткізеді. 

4. Халықаралық мектеп оқушыларының кеңесі: 

* тоқсан сайын оқушылардың өзін-өзі басқару қызметінің мақсаттары мен 

міндеттерін іске асыру бойынша «Student council» оқушылардың өзін-өзі басқару 

көшбасшыларының есептерін тыңдайды; 

* «Шаңырақ» мектеп қоғамдастығы қызметінің негізгі бағыттарын анықтайды. 

1. Оқушылар кеңесі оқушылардың өзін-өзі басқару қызметінің барлық мәселелері 

бойынша шешім қабылдауға құқылы. 

2. Оқушылар кеңесінің барлық шешімдері хаттамаланады, «Student council» 

оқушылардың өзін-өзі басқару көшбасшыларының шешімімен ресімделеді және мектеп 

оқушыларының назарына жеткізіледі. 

5. Ml ДС-дағы «Student council» оқушылар кеңесі мектептегі және осы оқу орнынан 

тыс барлық оқушылардың мүдделерін әртүрлі деңгейлерде ұсынады: қалалық, облыстық, 

республикалық және аймақтық. 

6. Оқушылар кеңесі қызметінің негізгі функциялары мен бағыттары: 

оқушылардың білім беделін арттыру; 

оқушылар үшін жағымды және қолайлы ортаны жақсарту және құру; 

«Шаңырақ» мектеп қоғамдастығын үйлестіруді жүзеге асыру; мектепте 

оқушылардың студенттік қызметінің негізгі бағыттарын болжау және жобалау; мектептегі 

студенттік өмірдің түрлі салаларының жағдайы мен дамуына тұрақты мониторинг жүргізу; 

«Student council» оқушылардың өзін-өзі басқару және «Шаңырақ» мектеп 

қоғамдастығының мүшелерін іріктеу және оқыту; мектептің ішкі тәртіп ережесін 

орындауды қамтамасыз ету. 

7. «Student council” оқушылар кеңесінің құрамы: 



* Студенттік өзін-өзі басқару көшбасшылары «Student council»; 

* Үйлестірушілер «Student council»; 

* «Student council” оқушылар кеңесінің шешімі негізінде бастауыш мектептің 4-5 

сыныбының және жоғары мектептің 7-11 сыныптарының өзге де адамдары. 

 

 

 

4. «STUDENT COUNCIL» СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ КЕҢЕСІ 

КӨШБАСШЫЛАРЫНЫҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ 

 

1. Студенттік кеңес «Студенттік өзін-өзі басқару көшбасшылары»: 

 ХБ компонентін дамыту мақсатында сыртқы ұйымдармен ынтымақтасады 

және оқушылардың «қоғамға қызмет ету» бағыты бойынша қызметін ұйымдастырады; 

 «Шаңырақ» мектеп қоғамдастығының жұмысын, оқушылар кеңесінің 

отырыстарын дайындау мен өткізуді ұйымдастырады; 

 басқа мектептермен тәжірибе алмасу; 

 мектеп әкімшілігімен қарым-қатынаста оқушылар кеңесінің мүддесін 

білдіреді және мектеп саясатының және оқушыларды қорғау құқықтарының сақталуын 

бақылайды; 

 оқушылар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау: 

 мектептегі студенттік қызметтің түрлі бағыттарына жауаптыларды 

тағайындайды; 

 студенттік кеңестің отырыстарында өз қызметі туралы есеп береді; 

 өз құзыреті шегінде өкімдер шығарады. 
 

5. ЕРЕЖЕГЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ, 

ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

 

1. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар «Student council» 

оқушылардың өзін-өзі басқару кеңесінің жетекшілеріне оқушылар кеңесіне жіберіледі 

және оқушылар кеңесі қарағаннан кейін оқушылар Кеңесіне шығарылады. Оқушылардың 

өзін-өзі басқару көшбасшылары бұл мәселені талқылау үшін «Student council» оқушылар 

кеңесінің кезектен тыс жиналысы туралы шешім қабылдауға құқылы. 

2. Барлық ұсынылған өзгерістер мен толықтырулар хаттамаға енгізілуі тиіс. 

3. Осы Ереженің күші Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектеп 

оқушыларына қолданылады. 

 

 

 

 
 


