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1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Негізгі мақсаты білім беру қызметі болып табылатын Нұр-Сұлтан 

қаласындағы Халықаралық мектебінің ішкі тәртіп Ережесі (бұдан әрі - 

НХМ) ҚР «Білім туралы» Заңына, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

дербес білім беру ұйымының Жарғысына (бұдан әрі - ДББҰ) Зияткерлік 

мектептердің оқушыларын оқыту саясаты, Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің оқушыларына арналған ішкі нормативтік құқықтық 

актілер негізінде дайындалды. 

1.2. Осы Ереже оқушыларға арналған оқу үдерісінің тәртібін, мектеп 

формасының бірыңғай талаптары мен оқушылардың тәртібін, 

оқушылардың және олардың заңды өкілдерінің құқықтары мен 

міндеттерін, ғимаратта, мектеп алаңдарында, сондай-ақ мектептен тыс 

іс-шараларда оқушылардың мінез-құлық тәртібін анықтайды. 

1.3. Осы Ереженің мақсаты мектеп қоғамдастығының барлық мүшелері - 

әкімшілік, мұғалімдер, оқушылар, олардың заңды өкілдері арасында 

өзара сыйластық негізінде оқушылардың табысты академиялық және 

әлеуметтік өсуіне жағдай жасайтын қауіпсіз және қолайлы білім беру 

ортасын құру болып табылады. 

1.4. Осы Ереже мектеп қауымдастығының барлық мүшелері үшін - әкімшілік, 

мұғалімдер, оқушылар, олардың заңды өкілдері және мектептің басқа 

қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. 

1.5. Осы Ережелер мектептің веб-сайтында жарияланады. 

1.6. Әкімшілік, кураторлар, ассистенттер оқушылар мен олардың заңды 

өкілдерін мына Ережелермен таныстыруға міндетті: 

1) Конкурстық іріктеуге қатысуға арналған құжаттарға қол қоюдан 

қабылдау кезінде; 

2) НХМ-не қабылдау туралы өтініш жазып, қол қою кезінде; 

3) оқу жылының басында ата-аналар мен мектеп кездесулерінде, 

кураторлық сағаттарда. 
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1.7. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қауымдастықтың бекітілген 

нормативтік актілеріне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес шешіледі. 

2. Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектебінің жұмыс тәртібі 

және оқу  үдерісінің тәртібі 

 

2.1. НХМ жұмысының тәртібі директордың рұқсатымен бекітілген Еңбек 

Ережелерімен анықталады. Жұмыс аптасының ұзақтығы – Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 

2.2. Егер бұл білім беру/тәрбие процесіне қатысты болмаса, оқу 

аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері мектепте оқуға жол 

берілмейді. 

2.3. Оқыту мектеп директорымен бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі және 

барлық оқу жылында директордың орынбасарлары оқу жұмысын, 

тәрбие жұмысын реттейді. Мектепте академиялық сағат ұзақтығы 

2.4. Бастауыш сынып оқушыларына 40 минут, орта мектеп оқушыларына 60 

минут. 

2.5. Сабақ арасындағы үзілістердің ұзақтығы 5-20 минуттан кем емес. 

2.6. Оқу үдерісінің жалпы ұзақтығы, оның ішінде оқу жүктемесінің нормасы, 

мектеп күнінің тәртібі ДББҰ-ның білім беру қызметі ережесімен 

реттеледі. Оқу жүктемесі және мектептегі күн тәртібі «Балалар мен 

жасөспірімдерді оқыту және тәрбиелеу объектілеріне арналған 

санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелерімен 

белгіленген нормалардан аспауға тиіс. 

2.7. Белгілі бір оқу жылына арналған апталар мен демалыс күндерінің нақты 

шарттары ДББҰ Басқармасының Төрағасы бекіткен жылдық оқу 

жылының басталуымен белгіленеді. 

 

3. Бірыңғай мектеп формасына және оқушылардың сырт келбетіне 

қойылатын талаптар 

3.1. Оқушылардың сырт келбеті қоғамдағы жалпыға бірдей қабылданған 

іскерлік стилінің стандарттарына сәйкес келуі қажет. 

1) Ұлдар үшін (жігіттерге) –қысқа классикалық немесе модельді 

шаш үлгісі; 

2) қыздар үшін–ұзын шаштар жиналуы керек, орташа

 шаштар түйреуіштермен жиналуы керек. 

3.2. Мектепте бірыңғай мектеп формасы бар, оның үлгісі мектеппен 

бекітіледі. 

3.3. Мектеп формасына қойылатын талаптар: 

1) қыздарға арналған мектеп формасы қара көк түсті жакеттен, 

эмблема, юбка және бекітілген үлгідегі байлам (галстук), жағалы ақ 

көйлектен тұрады. Юбка ұзындығы тізе үстінде 5 см аспауы керек. 

Аяқ киім классикалық ыңғайлы қара түсті 
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2) ұлдарға арналған мектеп формасы қара көк түстегі пиджак, 

эмблема, шалбар және галстук, ақ түсті көйлек. Аяқ киім 

классикалық, ыңғайлы қара түсті. 

3.4. Мектеп формасын киген кезде мына жайттарға жол берілмейді: 

1) Ауысытыратын 2-ші аяқ киімге арты ашық (шлёпанцы, «сланцы» 

т.б.), түрлі-түсті кроссовка (оның ішінде роликті кроссовка), кеды, 

4,5 см биік өкшелі аяқ киім, түсі өте жарқын аяқ киім киюге; 

2) Жарқын түсті, суреті бар, тор көзді шұлықтар, сонымен қатар 

ұзын гетры мен гольф киюге; 

3) Діни мазмұнды киімдерді киюге тиым салынады (хиджаб, никаб, 

бурка, паранджа, тюрбандар, «ірі» христиандық кресттер т.б.), 

кейбір дене мүшелерін ашып жүруге (кіндік, бел, кеуде); 

4) Көзге кедергі жасайтын кекілмен жүруге, сонымен қатар 

«панки», 

«афроөрім», өрімдер, мұрт пен сақал, ұлдардың ұзын шашын тиюге, 

шашты жарқын түстерге бояу, жарқын түсті косметика пайдалануға, 

татуировка, көлемді әшекей бұйымдарын тасуға (ұзын сырға, 

бижутерия), пирсинг, жарқын түсті маникюр, ұзын тырнақпен 

жүруге жол берілмейді. 

3.5. Мектеп формасы мен сыртқы келбетіне қойылатын талаптар 

сақталмаған жағдайда, мұғалім, куратор оқушының сыртқы көрінісін 

тәртіпке келтіру үшін заңды өкілмен бірге оқушыны үйге жіберуге 

құқылы. 

3.6. НХМ оқушылары мектеп формасынсыз сабаққа жіберілмейді. 

 

4.Оқушылардың негізгі құқықтары мен міндеттері 

4.1. Оқушы мыналарға құқылы: 

1) Зияткерлік мектептердің білім беру бағдарламаларына сәйкес 

сапалы білім алуға; 

2) кемсітушіліксіз, қысымшылықтан, қорлаудан, қорлаудан және 

төзімсіздіктен қауіпсіз және достық білім беру ортасында білім 

алуға; 

3) оқу үдерісі туралы, соның ішінде оқу жетістіктері туралы ақпарат 

алуға; 

4) мектептің өзін-өзі басқару органдарының жұмысына қатысуға; 

5) ақпараттық ресурстарды, спорттық, оқу залдарын, акт залдарын, 

компьютерлік сыныптарды және кітапханаларды еркін пайдалануға, 

оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу құралдарымен 

қамтамасыз етуге; 

6) білім беру және шығармашылық қызметтегі жетістіктерге қолдау 

көрсетуге; 

7) сабақ арасындағы және каникулдағы демалыстарға; 

8) мектепте өткізілетін элективті курстар туралы ақпарат алуға және 

пәндерді таңдауға қатысу мүмкіндігіне; 
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9) мектеп мамандарының әлеуметтік, педагогикалық, 

психологиялық және медициналық көмегін алуға; 

10) осы Ереженің мәтінін алуға; 

11) оларды жүргізу тәртібімен танысу және оларды бұзғаны 

үшін тәртіптік шаралар қолданумен танысуға құқылы. 

4.2. Оқушылар міндетті: 

1) оқу үрдісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осы Ереженің, 

Қауымдастық Жарғысының, Мектеп туралы ереженің, мектеп 

педагогикалық кеңестің және мектеп оқушыларының өзін-өзі 

басқару органдарының шешімдерін, қауіпсіздік техникасы 

ережелерін, өрт қауіпсіздігі ережелерін және әкімшілік пен 

мұғалімдердің талаптарын сақтауға; 

2) білім беру үдерісінің тәртібіне сәйкес мектепке баруға және 

негізсіз себепсіз сабақты жібермеуге; 

3) мектепке кіру карточкасымен/Face ID (турникет) арқылы кіруге; 

4) мектептің білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес 

өзінің білімі, дағдылары, практикалық дағдылары мен 

құзыреттіліктеріне ие болуға; 

5) НХМ оқушыларының академиялық адалдық Ережесін сақтау; 

6) оқушылармен, әкімшілікпен, педагогикалық қызметкерлермен 

және оларға теңестірілген тұлғалармен, мектептің басқа 

қызметкерлерімен сыпайы және адал болуға; 

7) заңды өкілдеріне академиялық үлгерімі, мінез-құлқы, сабақтан 

тыс іс- шараларды ұйымдастыру туралы үнемі хабарлауға; 

8) басқа оқушылардың қадір-қасиетін және тең құқықтарын 

құрметтеуге, өзге тұлғалардың құқықтарын бұзатын немесе 

бұзатын әрекеттерден аулақ болуға; 

9) мектеп белгілеген бірыңғай мектеп формасын киюді, сырт 

келбетіне  қарауға; 

10) өз денсаулығына қамқорлық жасауға, рухани және физикалық 

сауықтыруға ұмтылуға; 

11) мектептің мүлкіне қамқорлық жасау, оның қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; оқулықтар мен оқу құралдарын, жабдықтарды 

(музыкалық аспаптарды, техникалық құралдарды) жақсы тәртіпте 

ұстау, оқу орнында тазалықты сақтауға; 

12) оқушылар мен мектеп қызметкерлерінің денсаулығы мен әл- 

ауқатына қатер төндіретін жағдайларды әкімшілік, мұғалім, 

куратор назарына жеткізуге; 

4.3. Мектепте оқу үдерісін жүргізуге қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету 

үшін студенттерге мына жағдайларға тыйым салынады: 

1) мектеп әкімшілігінің, куратор рұқсатынсыз өздерімен бірге 

рұқсат  етілмеген адамдарды шақыруға; 

2) Осы Ережеде көрсетілген классикалық киім үлгісіне сай 

келмейтін, кірлеген, қыртыс киімде келуге, әр түрлі фан-

қозғалыстарды, партияларды, діни бағыттарды насихаттауға; 
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3) Мектепке фаст-фуд, газдалған сусындарды, шемішке, чипсы, 

сағыз, т.б. өнімдерін алып келуге, тапсырыс беруге, пайдалануға; 

4) Мектепте және мектеп аумағында темекі, электронды шылым, 

ішімдік өнімдерін (оның ішінде сыра, джин-тоник, қуаттандырғыш 

сусындар, т.б.), наркотикалық, психотроптық және токсинді 

заттарды, әдебсіз сөздерді қолдануға болмайды; 

5) құмар ойындар ойнауға (оның ішінде карта), сауда-саттық 

сипаттағы  әрекеттерді; 

6) қару алып келуге, жарылғыш, пиротехникалық, химиялық, отқа 

қауіпті, тесетін, кесетін заттар, темекі өнімдері, ішімдік өнімдерін, 

наркотикалық, токсинді және улы заттар, жануарлар, жәндіктерді 

және оқу процесіне қатысы жоқ заттарды; 

7) Оқу үрдісіне қатысы жоқ 5 АЕК қымбат бағалы заттарды алып 

келуге (электронды және мобильді аппаратты, фото және 

видеокамералар, құнды заттар, көлемді ақша соммасын, т.б ); 

8) Осы Ережеде көрсетілгендей, мектеп жоғалған қымбат заттарға 

жауапкершілік алмайды. 

 

5. Оқушылардың тәртіп ережесі 

 

5.1. Оқушылар мектепке 10-15 минут сабақ басталмас бұрын ұқыпты, 

үтіктелген таза мектеп формасымен келуі қажет. Сыртқы келбеті осы 

ережедегі талапқа сай болуы керек; 

5.2. Мектепке кіргенде оқушылар сыртқы киімдерін өздерінің арнайы 

шкафтарына /локерлерге/ қалдырады, екінші (ауысым) аяқ киім 

пайданалады. 

5.3. Оқушылар лифт және мүмкіндігі шектеулі /мүгедектер/ топтарға 

арналған санитарлы тораптарды пайдалануға құқығы жоқ. 

5.4. Сабақтағы тәртіп : 

1) Сабақ басталмас бұрын, оқушылар өздерінің жұмыс орындарын 

және сынып жұмысына қажетті заттарды дайындап қоюы қажет; 

2) Педагогика қызметкер кірісімен оқушылар орнынан тұрып , 

амандасу белгісі ретінде рұқсат етілген соң отырады. Сол сияқты 

оқушылар кез келген уақытта сыныпқа кірген әр адамды осылай 

қарсы алады; 

3) Оқушылар сабақ уақытын тек білім беру мақсаттарында ғана 

қолдануға тиіс. Сабақ барысында дауыс көтеруге жол берілмейді, 

әңгімеге алаңдауға,басқа адамдарды әңгімеге алаңдатуға , ойындарға 

және басқа да сабаққа қатысы жоқ істерге рұқсат етілмейді; 
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4) Техникалық құрылғыларды оқушылар білім беру мақсатында және 

ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін педагогикалық қызметкердің 

рұқсатымен қолдана алады. Қалған жағдайда оқу процесіне қатысы 

жоқ ұялы телефондарды және басқа құрылғыларды пайдалануға жол 

берілмейді. Барлық техникалық құрылғыларды өшіріп, ұялы 

телефонды үнсіз режимге қойып, үстелден алып тастау қажет. Ереже 

бұзылған жағдайда педагогикалық қызметкер сабақ уақытында 

техникалық құрылғыны алуға құқылы. Егер бұл талаптар бірнеше рет 

бұзылса, техникалық құрылғы оқушының заңды өкілдерінің 

қатысуымен ғана қайтарылады;      

5)     сабақта мұғалімнің рұқсатынсыз сабақтан кетуге жол 

берілмейді. Төтенше жағдайда оқушы педагогикалық қызметкерден 

рұқсат сұрауға тиіс; 

6) сабақтың соңында оқушы мұғалімнің рұқсатымен сыныптан 

шығуға құқылы, жұмыс орнын ,үстелді таза түрде қалдыруы қажет; 

5.5. Үзілістегі тәртіп: 

Үзілістер (сабақ арасындағы уақыт) келесіге арналған: 

1) қажет болған жағдайда оқушылардың сабақ кестесіне сәйкес 

басқа  кеңсеге көшуі; 

2) оқушылардың демалысы мен физикалық жаттығулары, осы 

мақсатта оқушылар дәліз бойымен оң жағын беттеп, баяу жүру 

ұсынылады; 

3) тамақ қабылдау; 

4) ұялы телефон арқылы қоңыраулар (қажет болған жағдайда) 

5) мектеп кітапханасына бару; 

6) медициналық кабинетке бару; 

5.6. Оқушыларға үзілісте рұқсат етілмейді: 

1) басқа адамдарға кедергі жасауға, қатты сөйлеуге (оның ішінде ұялы  

телефонмен), айқайлауға, шулауға; 

2) ойын гаджеттарын және телефон пайдалануға; 

3) басқа сыныптардың оқу үрдісіне кедергі жасауға; 

4) бір-бірін итермелеуге,  заттарды лақтыруға және кез келген 

проблемаларды шешу үшін физикалық күш қолдануға; 

5) мектепті тәлімгер мен мектеп әкімшілігінің рұқсатынсыз қалдыруға; 

5.7. Асханадағы тәртіп: 

1) тағамдарды қабылдау мақұлданған мектептің жұмыс режиміне сәйкес 

тек арнайы тағайындалған орындарда ғана (тек мектеп асханасында) 

рұқсат етіледі; 

2) оқушылар гигиеналық ережелерді сақтауы керек: асханаға сырт киімсіз  

кіріп, тамақ алдында қолдарын мұқият жуу қажет; 

3) оқушылар мектептің асханасына асықпай, итермей, кезекті бұзбай өтеді, 

асханада шулауға, рюкзактарды, сөмкелерді асханаға әкелуге тыйым 

салынады (оларды белгіленген жерге қалдыру); 

4) оқушыларға басқа ас бөліктерін рұқсатсыз қабылдауға тыйым 
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салынады, сондай-ақ асханадан алып шығуға тиым салынады (тағамдар, 

нан, т.б.); 

5) асханада тазалықты сақтау, асхананың мүлкіне қамқорлық жасау, ас 

ішіп болған соң үстел үстін жинау, орындықты үстелге итеру; 

6) асханада тағам кезек тәртібімен беріледі, белгіленген уақытта ғана, 

асхана қызметкерлерінің талаптарын орындайды, тамақ сатып алу тәртібін 

сақтау қажет ; 

7) Оқушылар асхана қызметкерлерімен сыпайы сөйлесуге міндетті. 

5.8. Қосымша сабақтан тыс уақыттағы тәртіп: 

1) Қазақстанда немесе одан тыс жерлерде өткізілетін іс-шараларды 

өткізгенге дейін оқушылар қауіпсіздік техникасы ережелеріне сәйкес 

нұсқаулықтан өтуге міндетті; 

2)  Оқушылар мұғалімнің барлық нұсқауларын қатаң түрде орындауы 

керек, бұқаралық іс-шараларды өткізетін куратордың , өз өмірлеріне 

қауіпті кез келген әрекеттерден аулақ болуы керек; 

3) Оқушылар мектепте және одан тыс жерде жоғары мәдениетті танытуы 

және жергілікті дәстүрлерді құрметтеуі қажет. Табиғатқа , тарихи және 

мәдени ескерткіштерге, жеке және топтық меншіктерге мұқият қарауы 

керек. 

4) Оқушылар тәртіпті сақтау керек, қозғалыс бағыты бойынша жүру, егер 

ол топ жетекшінің ұйғаруында болса, топтың қадағалауында қалу; 

5) Жеке бас гигиенасын сақтау, уақытылы топ жетекшіге денсаулық 

нашарлаған жағдайда немесе жарақат алғанда хабарлау; 

6) Ашық отты ұстау (алау, майшам, отшашу, от және т.б.), химиялық 

қоспасы бар жарық шырақтарын қолдану, жанатын құралдарды тудыратын 

пиротехникалық және басқа құралдарға қатаң тиым салынады. 

 

6. Оқушылардың сабақтан қалу тәртібін қадағалау 

 

6.1. Сабақтан қалудың себептерін дәлелдеу: 

1) оқушының ауырып қалуы; 

2) дәрігерге көріну (анықтаманы көрсету); 

3) отбасы жағдайына байланысты оқу жылының 10 күннен кем емес 

сабақтан қалу үшін жазбаша түрде заңды тұлғалардың өтініші мен 

мұғалімнің рұқсатын алу қажет. Содан соң мектеп директорының 

келісімімен бұйрық шығады. 

4) пәндік олимпиадаларға, жарыстарға, оқу процесіне байланысты іс- 

шараларға қатысу; 

5) жарыстар мен түрлі іс-шараларға, пәндік олимпиадалар мен мектептен 

тыс шараларға қатысу. 

6.2. Оқушы денсаулық жағдайына байланысты сабақтан қалатын болса, ең 

бірінші өз кураторына хабарлау керек және бірінші күні сабаққа шығар 

алдында анықтаманы міндетті түрде көрсету керек. 

6.3. Егер оқушы пәндік олимпиадалар мен сайыстар тағы басқа мектеп 

өткізетін іс-шараларға сабақ барысында қатысатын болса, кураторлары 
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күнделікті өздері толтырады. 

6.4. Егер оқушы мектептен тыс ұйымдастырылатын іс-шараларға қатысу үшін 

сұраныс білдірсе, төмендегі тәртіптер сақталуы тиіс: 

1) мектеп директорының атына мектептен тыс шараларды 

ұйымдастырушы заңды тұлғаның атынан келген өтініші жазба түрде 

ұсынылуы қажет; 

2) Заңды тұлғаның өтініші мұғалімдер мен кураторлардың 

келісімімен ұсынылады, кейіннен мектеп директоры осыған сәйкес 

бұйрық шығарады. 

6.5. Сайыстарға қатысу үшін өтінім берген тұлға өзі қатыспаған сабақтарында 

мектеп бағдарламасы бойынша берілетін материалдарды меңгеруді өз 

жауапкершілігіне алады. 

6.6. Оқушының себепсіз сабақтан қалған күндері куратордың күнделігіне 

тіркеледі. Күнделікте сабаққа белгісіз себептермен қатыспаған оқушылар 

қарастырылған Тәртіп ережелері бойынша жауапкершілікті өздері 

алады. 

 

7. Оқушыларды ынталандыру 

7.1. Білім беру ісінде, шығармашылық, спорттық жетістіктерде, қоғамдық 

өмірге белсене қатысуда жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін оқушылар 

ынталандырылады. 

7.2. Ынталандыру түрлері: 

1) алғыс жариялау; 

2) құрмет грамотасымен, мақтау қағазымен марапаттау; 

3) «Жыл оқушысы» атағын беру; 

4) «Жыл шаңырағы» атағын беру; 

5) ДББҰ-ның интернет-ресурсында, бұқаралық ақпарат 

құралдарында  ілгерілету туралы ақпаратты жариялау. 

7.3. Мектеп оқушыларын ынталандыруды ынталандыру комиссиясы 

үйлестіреді. 

7.4. Ынталандыру комиссия рәсiмдерiнiң құрамы мен ережелері әрбір оқу 

жылына арналған мектеп директорының бұйрығымен бекітіледі. 

Ынталандыру комиссия әрбір 2 жыл мұғалімдер, басшылар, мектеп, 

оқушылар, мерзімді айналымы ата-аналар комитетінің өкілдері қамтуы 

мүмкін, оның құрылымын Төраға басқарады. 

Ынталандыру комиссиясының қызмет мүшелері 2 жыл мерзімге тегін 

жүзеге асырылады. Мерзім соңында, ынталандыру комитеті үшін 

тағайындалған тұлғалармен ынталандыру комиссиясына қайта 

тағайындала алмайды. 

7.5. «Жыл оқушысы» атағына үміткерлер Шаңырақтың оқушылар 

қауымдастығында, мектеп мұғалімдер кеңесінде талқыланып, ағымдағы 

оқу жылының соңғы айының 10 күніне дейін ынталандыру комиссиясына 

ұсынылуы тиіс. Тәртіптік комиссия ұсынылған кандидаттар тізімінен 

оқушыларды анықтайды және бірінші, екінші, үшінші орындарды 
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марапаттайды. 

7.6. «Жыл шаңырағы» атағына үміткерлерді «Шаңырақ» Оқушылар 

қауымдастығының кеңесінде, мектеп мұғалімдер кеңесінде талқылап, 

ағымдағы оқу жылының соңғы айының 10 күніне дейін ынталандыру 

комиссиясына тапсыру керек. Кандидаттарды талқылаудағы 

сәйкессіздіктер болған жағдайда, «Шаңырақ» Оқушылар 

қауымдастығының пікіріне артықшылық беріледі. Ұсынылған 

кандидаттар тізімінен құралған Құрметті комиссия ең үздік оқушылар 

қауымдастықтардың бірін анықтайды және «Шаңырақ» атағын береді. 

7.7. «Шаңырақ» үйірмесінде, мектептегі кездесулер кезінде қоғамдық 

ынталандыру және педагогикалық кеңестер ұйымдастырылуы мүмкін. 

7.8. Мектеп директоры осы Ережеде қарастырылмаған басқа ынталандыру 

түрлерін белгілей алады. 

7.9. Жеке (жеке) және жалпы (ұжымдық) адамдарға, сондай-ақ оқушыларға 

сыйлықтардың бірнеше түрлеріне өтініш беру үшін рұқсат етіледі. 

Ынталандырулар келесі тәртіпте қолданылады: 

1) педагогикалық қызметкердің ауызша ризашылығын қоспағанда, 

көтермелеу, мектеп басшысының бұйрығымен бекітіледі және оқушының 

жеке іс-қағазына жазылуы мүмкін; 

2) көтермелеу тәртібі оқушылардың, ұжымның заңды өкілдерінің назарына 

жеткізіледі және әдетте салтанатты түрде өткізіледі. 

 

8. Оқушылардың жауапкершілігі 

8.1. Тәртіптік тәртіп бұзушылықтар 3 түрлі ауырлық деңгейіне бөлінеді: 

1) кішігірім тәртіп бұзулышықтар; 

2) негізгі бұзушылықтар; 

3) маңызды бұзущылықтар. 

8.2. Кішігірім тәртіп бұзулышықтарға жататындар: 

1) оқу сабақтарын өткізу кезінде тәртіпті бұзу; 

2) сабақтарға, басқарушыларға, таңертеңгілік оқытуға, мектеп іс- 

шараларына кешікпеу (тоқсанына үш реттен); 

3) мектеп формасына сәйкес келмейтін киім-кешектерді, дұрыс емес, 

киінудің дәлсіздігін сақтамай; 

4) мектепте бас киім мен сырт киім кию; 

5) Үй жұмыстарын қандай да бір себепсіз орындамау; 

6) тағамды немесе сусындарды арнайы тағайындалған орындардан тыс  

қолдану;  

7) ғимаратта, мектептің аумағында және одан тыс жерде тәртіп ережелерін 

бұзу; 

8) мектеп және мектеп маңайындағы аумақтарда тазалықты бұзу; 

9) ұялы телефондарды, электрондық ойындарды және кез-келген басқа 

құрылғыларды аудиторияда, сабақтан кейінгі сабақтарда пайдалану, оқу 

үрдісінен ауытқу; 

10) мектептегі компьютерлерді пайдалану ережелерін бұзу, ішкі 
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актілермен қарастырылған. 

8.3. Негізгі бұзушылақтарға мыналар жатады: 

1) кәмелетке толмаған құқық бұзушылық ретінде тіркелген тәртіп 

бұзушылықтарды қайталап жасау; 

2) жаттығу сабақтарына, элективті курстарға және топтарға, секцияларға 

себепсіз қатыспау (тоқсанына 3 реттен артық) себептерсіз себептермен 

клубтарға қатыспау 

3) куратордың, мектеп әкімшілігінің рұқсатынсыз мектептен кетіп қалу; 

4) құмарлық ойындар; 

5) зияткерлік мектептің мүлкіне зиян келтіру, бүліну, басқа да жеке және  

заңды тұлғалардың мүлкін абайсызда залалсыздандыру; 

6) мемлекеттік рәміздерді, мемлекеттік әнұранды білмеу және оны орындау 

кезінде ережелерді сақтамау; 

7) мектеп қоғамдастығы мүшелерінің және мектеп қонақтарының ар -

намысы мен қадір -қасиетіне нұқсан келтіру; 

8) әдепсіз сөйлемдерді қолдану және іс-қимылдарды пайдалану; 

9) мектеп, оның оқушылары мен қызметкерлерінің намысын аяққа 

таптайтын материалды тарату; 

10) сымсыз қатынау (ИК-порт, Bluetooth, радио жиіліктер және т.б.) 

арқылы оқушылар мен басқа адамдар арасында жеке деректерді, 

фотосуреттерді, аудио және бейне жазбаларды, түсіруді, сақтауды және 

беруді, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарына беру қызметкерлердің, 

мектептің әкімшілігінің және мұндай құқық бұзушылықты жасағаны үшін 

құқықтарын бұзуы мүмкін өзге де жеке және заңды тұлғалардың алдын ала 

келісімінсіз жасауды; (Дүниежүзілік интернет желісін қоса алғанда.) 

11) «Академиялық адалдық сақтау ережесін» бұзу; 

12) мәжбүрлеп қоғамдық пайдалы жұмыстар мен қызмет түрлерінен бас 

тарту (тазалау сабақтары, аумақтар, әлеуметтік практика және т.б.). 

8.4. Маңызды бұзушылықтарға мыналар жатады: 

1) елеулі деп танылған қылмыстарды қайталап жасау; 

2) біреудің тілдік, жыныстық, ұлттық, діни немесе өзге де негіздер 

бойынша кемсітуі; 

3) этникалық жеккөрушілікті, насихатты, агрессияны және зорлық- 

зомбылықты қоздыратын діни көзқарастар мен сенімдерді енгізу; 

4) темекі және электронды шылым  түрлерін шегу, алкоголь немесе 

есірткі заттарына қатысу, алкоголь, есірткі немесе удай мас күйінде 

сыныпта болу; 

5) қару, жарылғыш, пиротехникалық, химиялық, тұтанғыш заттарды, 

темекі өнімдерін, алкоголь ішімдіктерін, есірткі заттарды, улы заттар мен 

уларды, жануарларды, жәндіктерді тасымалдау; 

6) Оқу үрдісіне қатысы жоқ 5 МРП-дан асатын қымбат бұйымдар (ұялы 

телефондар, фото және бейне камералар, зергерлік бұйымдар, үлкен 

сомалар және т.б.) ұстау; 

7) қасақана залал, мектептегі мүліктің бүлінуі, мектеп қауымдастығының 

мүшелері, басқа да жеке және заңды тұлғаларға зиян тигізу; 
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8) мектеп қоғамдастығының мүшелеріне психологиялық және физикалық 

зиян келтіру (қауіп-қатерлер, қорқыту, жекпе-жектер, бұзақылық), буллинг  

басқа адамдарға; 

9) ұрлану, басқа адамдардың заттарын рұқсатынсыз пайдалану және 

мектеп қауымдастығының мүшелерін, басқа жеке және заңды тұлғаларды 

білу. 

8.5. Оқушылар арасында құқық бұзушылықты болдырмау және тәртіпті нығайту 

жөніндегі жұмысты ұйымдастыру мақсатында мектепте тәртіптік  комиссия 

құрылады. 

1) Тәртіптік комиссияның құрамы мен жұмыс кестесі мектеп басшысының 

әрбір оқу жылы бойынша бұйрығымен бекітіледі. 

2) Тәртіптік комиссияны төраға басқарады, ол мұғалімдерді, 

кураторларды, оқушыларды, ата-аналар комитетінің өкілдерін қамтуы 

мүмкін. 

3) Тәртіптік комиссия мүшелері өз қызметтерін тегін жүргізеді, өкілеттік 

мерзімі - 2 жыл. 

4) Өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін олар Тәртіптік комиссияға қайта 

сайлана алмайды. 

5) Тәртіптік комиссия өз құзыретіне жататын мәселелерді, егер қажет 

болса, Төрағаның шақыруы бойынша оның отырыстарында қарайды. 

6) Тәртіптік комиссия мынадай мәселелерді қарастырады:  

- оқушылар арасында тәртіп бұзушылықтың жай-күйін қарайды және 

талдайды, бұзушылықтардың алдын-алуға бағытталған оқу-алдын 

алу жұмыстарының жағдайы;  

- мектепте оқитын оқушылардың тәртіп бұзуымен байланысты 

жанжалды жағдайларды қарайды; 

- оқушылардың тәртіптерін күшейту, ішкі тәртіп ережелерін сақтау 

мәселелері қаралады; 

- заң бұзған оқушылардың жеке істерін қарайды және тиісті тәртіптік 

шараларды қолдану туралы ұсыныстар енгізеді; 

- тәртіпті нығайту және оқушылардың заңды өкілдері арасындағы 

байланыстарды қамтамасыз ететін құқық бұзушылықтардың алдын-

алу мақсатында жұмысшылардың жағдайын тыңдайды; 

- кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияда тіркелген 

жасөспірімдердің мінез-құлқын бақылайды; 

- спорттық секцияларда, топтарда және т.б. құқық бұзушылыққа 

бейім жасөспірімдерді қамтиды; 

- қиын жасөспірімдермен жеке жұмыстарды ұйымдастырады; 

дисфункционалды отбасылармен алдын алу жұмыстарын жүргізеді. 

8.6. Тәртіптік комиссияның отырысына оның мүшелерінің үштен екісінен 

астамы қатысса, оның құқығы қарастырылады. Тәртіптік комиссияның 

шешімі жиналысқа қатысқан мүшелерінің санының көпшілік дауысымен 

қабылданады. 

8.7. Тәртіптік жаза қолдануға негіздеме: 
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1) мектеп директорына, оқушыларға, оқытушыларға, зардап шеккендерге 

немесе басқа тұлғаларға жіберілген өтініш, шағым, жазбаша немесе 

ауызша хабарлама; 

2) тәртiптiк құқық бұзушылық жасаған оқушылардың өтiнiштерi 

(хабарламалары). 

8.8. Тәртіптік комиссия оқушылардың заңды өкілдерінің біреуін оның тәртіптік 

жауапкершілікке тартылуы туралы хабардар етуге міндетті және 

оқушының заңды өкілдерімен бірге 1 (бір) күн ішінде ұсынуы қажет 

жазбаша түрде түсініктеме талап етуге міндетті. Егер оқушы түсініктеме 

беруден бас тартса, онда тәртіптік комиссия мүшелерінің үшеуі қол 

қойған акт жасалады. 

8.9. Оқушының жазбаша түсініктеме беруден бас тартуы оған тәртіптік жаза 

қолдануға кедергі келтірмейді. 

8.10. Тәртіптік құқық бұзушылықты оның нәтижелеріне тікелей немесе жанама 

түрде мүдделі мектеп қызметкері қарастыруы мүмкін емес (мысалы, 

оқушы тәртіптік теріс қылық көрсеткен оқытушы). Көрсетілген талап 

сақталмаса, тәртіптік теріс қылықты қараудың нәтижелері жарамсыз деп 

танылуы мүмкін. 

8.11. Тәртіптік жаза қолданылған тәртіптік тергеуді қарау барысында Тәртіптік  

комиссия мынадай мән-жайларды анықтайды: 

1) тәртіптік теріс қылық (немесе әрекетсіздік фактісі) бар-жоғын; 

2) қай жағдайда, қандай жағдайларда және қай мақсатта жасалды (орын, 

уақыт, әдіс); 

3) қалай байқалды; 

4) тәртiптiк терiс қылық жасаған адам; 

5) тәртіп бұзушылар бірнеше оқушы болған жағдайда, әр оқушының 

кінәлілігінің дәрежесін, оның тәртіп бұзушылықтағы іс-әрекетін 

(әрекетсіздігін) анықтау; 

6) бұзушылықтың салдары қандай; 

7) оқушының жауапкершілігін жеңілдететін және ауырлататын жағдайлар; 

8) оқушының тәртіптік жауапкершілікке тартылмайтын жағдайлары; 

9) оқушының алдыңғы және кейінгі мінез-құлқы; 

10) құқық бұзушылық жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайлар; 

11) тәртiптiк құқық бұзушылықты дұрыс және объективтi қарау үшiн 

маңызы бар өзге де фактiлер; 

8.12. Тәртiптiк iс жүргiзуге қатысушылардың кез-келгенiнің қатыспауы 

емтиханның аяқталуына негiз болып табылмайды. Бұл жағдайда басқа 

адамдардан алынған түсіндірмелер және қолда бар материалдар 

зерттеледі. 

8.13. Тәртіптік құқық бұзушылық туралы дәлелдеме - Тәртіптік комиссияның 

мән-жайларының маңыздылығы бар тәртіптік құқық бұзушылық белгілері 

жоқ немесе жоқ екендігін анықтайтын кез-келген ақпарат, нақты деректер.  

8.14. Дәлел ретінде: 

- оқушының түсіндірмесі; 
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- куәлардың түсіндірмесі; 

- маңызды дәлелдемелер; 

- құжаттар. 

Түсініктеме - оқушының жазбаша немесе ауызша түрде жіберілетін 

тәртіптік жаза және тәртіптік жауапкершілігіне қатысты ақпарат. 

8.15. Кез-келген зат елеулі дәлел ретінде танылады: 

1) тәртiптiк құқық бұзушылық жасау кезiнде пайдаланылған; 

2) студенттің әрекеттері жіберілген; 

3) тәртiптiк терiс қылық жасағаны үшiн алынған ақша, құндылықтар және 

өзге де мүлiк; 

4) тәртіптік теріс қылық іздерін сақтаған заттар мен құжаттар. 

Құжаттар - тәртіптік жаза қолдану туралы мәселені жазбаша түрде шешуде 

маңызды болып табылады. Құжаттарда жазбаша түрде және басқа нысанда 

жазылған ақпарат болуы мүмкін. Бұлар фото және бейне түсіру, аудио 

және бейне жазбалар және басқа да материалдарды қамтуы мүмкін. 

8.16. Тәртіптік жаза ауруға шалдығу кезінде немесе оқушының дәлелді 

себептермен мектепте болмауы (емделу кезінде, жақын туыстарының 

немесе жақындарының жерлеуі кезінде, еріксіз жағдайларға байланысты - 

форс- мажорлық жағдайлар) бойынша қолданылуы мүмкін емес. 

8.17. Тәртіптік комиссия тәртіптік құқық бұзушылық жасаған оқушыны 

тәрбиелеу шараларын қолданады. 

8.18. Бір тәртіп бұзушылыққа жауап ретінде тәртіптік комиссияның шешімімен 

бір шара немесе жиынтықта бірнеше шаралар қолданылуы мүмкін. 

Тәрбие шаралары әсер етпеген жағдайда, Тәртіптік комиссия тәртіптік 

жазалар қолдануға құқылы. 

8.19. Тәртіптік шараларға мыналар жатады: 

1) қоғамдық кешірім жасау міндеттемесін беру; 

2) ескерту; 

3) сөгіс; 

4) қатаң сөгіс; 

5) мектептен шығарылады. 

8.20. Егер Тәртіптік комиссия оқушыны алып тастау ретінде шараны қолдану 

туралы шешім қабылдаса, Мұғалімдер Кеңесінің кезектен тыс отырысы 

шақырылады. Педагогикалық кеңестің шешімі бойынша студент 

мектептен шығарылуы мүмкін. 

8.21. Тәртіптік жаза қолданылатын оқушының, сондай-ақ олардың заңды 

өкілдерінің келесі әрекеттерге құқығы бар: тәртіптік тергеу барысымен 

танысу, түсініктеме беру, өтінішті қолдану, дәлелдемелер ұсыну; 

түсініктеме беруден бас тартқан жағдайда, бұл жағдайда Тәртіптік 

комиссия мүшелеріне түсініктеме беруден бас тарту туралы хаттама 

жасалады; шешім қабылданғанға дейін Тәртіптік комиссияның 

жұмысының нәтижелерін жарияламау туралы талап; оқушыларға 

жүктелген бұйрықтар мен басқа да нормативтік құқықтық актілердің 

көшірмесін алу. 
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8.22. Егер оқушының тәртіптік жазалануында қылмыстық құқық бұзушылық 

немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болса, мектеп директоры 

заңды өкілдерге, ААҚ-ның жағдайлық орталығына, құқық қорғау 

органдарының қызметкерлеріне ол жайында хабарлайды. 

8.23. Тәртіптік жазалау шарасы мектеп директорының бұйрығымен жазбаша 

түрде Тәртіптік комиссияның шешімі немесе тәртіп бұзылғанын 

дәлелдейтін құжаттар, педагогикалық кеңестің шешімі бойынша 

орындалады. 

8.24. Оқушыға тәртіптік жаза қолдану туралы бұйрықтың негізінде оны 

қолданудың негіздерін көрсете отырып, оқушының, оның заңды 

өкілдерінің қолы қойылған көшірмесі беріледі. Оқушыны, оның заңды 

өкілдерін қабылдау туралы бұйрықты оқып беруден бас тартқан жағдайда, 

тапсырыстың көшірмесі жеткізу туралы хабарламамен жіберілген пошта 

арқылы жіберіледі. 

8.25. Егер оқушы оқуға деген адал ниетпен білім алып, тәртіптің қайта 

бұзылуына жол бермесе, мектептің директоры өз шешімімен немесе 

педагогикалық қызметкердің, оқушының өзін-өзі басқару органдарының 

өкілдерінің өтініші бойынша алдын-ала тәртіптік жазаны алып тастауға 

құқылы. 

8.26. Оқушы оны тәртіптік жазадан босатқан сәттен бастап немесе соңғы 

тәртіптік жаза қолданылған күннен алты ай өткеннен кейін тәртіптік 

жазаға тартылмаған деп есептеледі. 

 

9. Заңды өкілдермен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру 

 

9.1. Мектеп әкімшілігінің, мектеп мұғалімдерінің заңды өкілдерімен өзара 

қарым-қатынас ұйымдастырудың міндеттері мыналар болып табылады: 

1) оқу үдерісіне заңды өкілдерді мектеп өзін-өзі басқару органдары (ата- 

аналар комитеті, қамқоршылық кеңес, ынталандыру және тәртіптік 

комиссиялар) арқылы тарту;  

2) заңды тұлғалардың педагогикалық білімдері мен білімін жетілдіру 

дағдыларына үйрету (ата-аналар мектебі, балалар мен ересектер 

арасындағы қарым-қатынастың психологиялық аспектілері туралы 

бейнелер); 

3) оқу үрдісінде заңды өкілдердің кәсіби және жеке тәжірибесін пайдалану; 

4) заңды өкілдердің белсенділік танытуы, оның ішінде мерекелік, 

спорттық, бос уақыт және мансапқа бағытталған іс-шараларға қатысу 

арқылы қалыптастыру. 

9.2. Әкімшілік, мектеп педагогикалық қызметкерлері мен оқушылардың заңды 

өкілдерінің өзара қарым-қатынас ұйымдастыруы келесіні ұсынады: 

1) оқушылардың білім алу мүмкіндігін анықтау үшін отбасын зерттеу; 

2) ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты жақсарту және отбасындағы 

студенттің әл-ауқатын жақсарту туралы заңды өкілдерге кеңес беру. 

9.3. Мектеп әкімшілігі мен педагогикалық ұжымы заңды өкілдеріне өз 
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балаларының мінез-құлқы туралы ақпараттандыруы және оқушыларды 

рецидивтерді болдырмау және оны түзету мақсатында оқушылардың 

теріс мінез-құлқы туралы бірлескен шараларды қабылдауға міндетті. 

Оқушылардың заңды өкілдерімен консультациялық сұхбатты мектептің 

өкілдері жүргізеді. 

 

10. Оқушылардың заңды өкілдерінің құқықтары, міндеттері 

 

10.1. Заңды өкілдердің құқылы: 

1) мектеп органдарының жұмысына, оқу үдерісіне қатысу; 

2) мектептің жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 

3) студенттің академиялық көрсеткіштері, мінез-құлқы және оқу ортасы 

туралы ақпарат алу; 

4) студенттің мүдделері мен құқықтарын қорғау; 

5) келісімшарт негізінде студенттерге қосымша білім алуға құқылы. 

10.2. Заңды өкілдер міндетті: 

1) осы Ережені сақтауға және ДББҰ Қауымдастық Жарғысымен, Мектеп 

туралы ережемен белгіленген талаптарды сақтауға; 

2) мектепке оқушыны оқыту мен тәрбиелеуге жәрдемдесу; 

3) оқушының денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтау, оны жаман 

әдеттерден қорғау; 

4) оқушының өмірі мен білім алуына, оның интеллектуалды және 

физикалық қабілеттерін дамытуға, адамгершілік дамуына жағдай жасайды; 

5) мектеп аптасының әрбір күніндегі оқушының кестесін және оқу 

жүктемесін білу; 

6) оқушының мектепте уақтылы келуін, сабақтың басталуына дейін 

кемінде 10-20 минут бұрын болуын қамтамасыз етеді; 

7) оқушының білім беру процесіне қатысы жоқ мектеп заттарына 

әкелмеуін қамтамасыз ету; 

8) сабақ кезінде ұялы телефонға қоңырау шалу арқылы оқушыны 

мазаламау; 

9) оқушыларға мектепте сабаққа қатысуды қамтамасыз ету, сабақты 

негізсіз себептермен өткізген жағдайда, дәлелді құжаттарды уақтылы 

беру.Оқушылардың сабаққа қатыспаған күндері бойынша оқу жоспарының 

өтуін бақылау; 

10) ата-аналар жиналысына қатысады және әр тоқсан сайын оқушының 

үлгерім табеліне қол қояды. 

11) оқушының кураторымен байланыста болу, апта сайын баланың 

күнделіктерін тексеріп, оның қол қою арқылы растау. 

Куратормен электрондық пошта арқылы, ұялы байланыс арқылы 

хабарласқанда, оқушы жайлы ақпарат алғанды жауап беру арқылы 

растайды; 

12) педагог кадрлармен және куратормен алдын-ала келісу арқылы және 

сабақтан тыс уақытта кездесу; 
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13) міндетті профилактикалық егулерден бас тартқан жағдайда, оқушы 

мектепке арнайы медициналық мекемеден анықтама қағазын немесе 

алдын- ала мектеп директорының атына вакцинациядан жазбаша түрде бас 

тарту туралы құжатты беруі тиіс; 

14) Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектебінің дәстүрлерін және 

беделін қолдау; 

15) педагогикалық және өзге де мектеп қызметкерлерінің ар-намысы мен 

қадір-қасиетін құрметтеуге; 

16) оқушының іс-әрекеттерінен мектепке, мектеп қауымдастығының 

мүшелеріне, жеке және заңды тұлғаларға келтірілген зиянды өтеуге; 

17) мектепке жақын аумақта жол ережелерін сақтауға, мектеп алаңына кіре 

берісте машиналарды қоймау, мектептің айналасындағы қозғалысты 

қадағалауға. 

18) ауыр немесе елеулі түрдегі бұзушылықтар жасаған жағдайда, 

жәбірленушілерге ауызша немесе жазбаша түрде кешірім жасау. 

 

11. Даулы мәселелерді шешу 

11.1. Оқушылар мектеп әкімшілігіне өз бетінше немесе заңды өкілдері арқылы 

өтініш беруге құқылы: 

1) білім беру үдерісін, оқытудың сапасын, кітапхананы, асхананы, 

медициналық қызметтерді және мектептің басқа құрылымдық 

бөлімшелерін пайдалану тәртібін жақсартуға, оқушылардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және оқушылардың мүдделерін 

қозғайтын кез келген басқа мәселелерге арналған өтініштерді; 

2) оқушылар мен мектеп қызметкерлеріне арналған өтініштерді. 

11.2. Даулы мәселелер немесе талаптар бойынша оқушылардың өтініштерін 

қарау оқушының немесе оның заңды өкілінің нақты фактілермен мәселенің 

мәнін көрсетуі тиіс өтініші болған кезде қаралады. 

11.3. Анонимді өтініштерді мектеп әкімшілігі қарастырмайды. 

11.4. Мектеп әкімшілігі оқушыларды және олардың заңды өкілдерін жеке 

қабылдауды НХМ директоры бекіткен қабылдау кестесіне сәйкес айына кемінде 

бір рет жүргізеді. 

 

12. Тәртіп бойынша қорытынды талаптары 

12.1. Аталған құжат Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектебінің 

директоры бекіткен күннен бастап жүзеге асырылады. 

12.2. Тәртіп ережелерінің құжаты бойынша тәртіп бұзушылық немесе оның 

жазасын жеңілдету, сондай-ақ, аталған тұлғалардың тәртіп бұзушылық 

жағдаятын қалыпқа келтіру аталған құжаттың күші енбес бұрын қалыпқа 

келтірілуі мүмкін. 

12.3. Аталған Тәртіп ережелерінің құжаты бұған дейін қолданыста болған 

Ережелер негізіне сәйкес Тәртіп бұзушылық басталған күннен бастап 

жүзеге асады. 

 


