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Қосымша білім беру саласын мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
арқылы дамыту 

 
Құрметті  конференцияға қатысушылар! 

 
Атырау облысында қосымша білім беру саласын дамыту жөнінде  

қала, аудандар бойынша нақты ұсыныстар берілген 2014-2016 жылдарға 

арналған перспективалық іс-шаралар жоспары жасақталды. Жоспарға 

сәйкес атқарылған жұмыстардың нәтижесінде 2014 жылы облыста 

қосымша білім беру ұйымдарының саны – 32-ге, ал қамту 12,5%-ға жетті. 

2015 жылы Махамбет ауданында балалар мен жасөспірімдер 

клубы ашылып, 2015 жылдың І жартыжылдығында қосымша білім беру 

ұйымдарының саны 1 бірлікке өсіп, 33 болды. 

Сондай-ақ, Атырау қаласында Жастар мен оқушылар сарайының 

құрылысы басталды. Мақат ауданында Оқушылардың шығармашылық 

орталығын ашу жоспарлануда. 

Биылғы жаңа оқу жылында қосымша білім берумен қамту 

көрсеткішін 14,0%-ға көтеру жоспарланған. 

Осы жұмысты ұйымдастыруда мемлекеттік-әлеуметтік әріптестік 

нығайту бойынша шаралар қолға алынуда. 

Атырау облысында 2 жекеменшік қосымша білім беру ұйымы 

қызмет атқарады. 

«Әсет» жекеменшік балалар саз мектебі, «I-TECH-ATYRAU» 

шығармашылықты дамыту орталығының жұмыстары ынталандырылу 

нәтижесінде бірлескен шаралар атқаруда. Бұл мекемелер Ұлттық білім 

деректер базасында тіркелген. 

Жекеменшік ұйымдар облыстық деңгейде өткізілетін семинарлар, 

оқушылардың шығармашылық конкурстарына қатысады және оларға 

қала әкімінің қаулысымен ғимараттың жалға алу төлемдеріне 

жеңілдіктер қарастырылған.  



 

 

Жергілікті атқарушы органдар тарапынан жеке меншік қосымша 

білім беру ұйымдарының қызметіне қолдау көрсету мақсатында 

әлеуметтік тапсырыс аясында жастар мен балалардың бос уақытын 

қамтитын клубтар мен үйірмелердің жәрмеңкелері ұйымдастырылады. 

Шаралар қорытындысымен «Ең үздік жекеменшік қосымша білім 

беру ұйымы», «Ең үздік үйірме», «Балалар бос уақытын жаңаша 

ұйымдастыру» номинациялары белгіленді. 

Тағы бір жаңалық – облыста ТШО ірі компаниясы қосымша білім 

беру саласының дамуына өз үлесін қосуда. Бұның ең бірінші көрінісі – 

Жастар сарайының құрылысын қолға алуы болса, қазіргі уақытта 

жаңадан бір әлеуметтік жобаны бастағалы отыр. 

Жоба атауы «STEM» (ғылыми-жаратылыстану, технологиялық, 

инженерлік, физика-математикалық бағыттар кешені). Жоба мақсаты: 

балалар мен жастардың техникалық бағыттағы шығармашылық 

қабілеттерін дамыту, функционалдық сауаттылығын арттыру. 

Қазіргі кезде жобаның бағытын нақтылау мақсатында әлеуметтік 

зерттеулер жүргізіліп, сауалнамалар өтіп жатыр. Жоба 2015-2019 

жылдарда іске асады. Жобаның бірінші жылында пилоттық мектептер 

белгіленіп, инженерия және жобалау бойынша тренингтер мен жобаға 

қатысушы мұғалімдерге арналған семинарлар өткізу жоспарланған. 

Жобаға шамамаен 1000–нан астам бала қамтылғалы отыр. 

 

 

 

 

 



 

 

 


