
Ба
қы

ла
уд

ан
 а

лы
нд

ы

№ исх: 11-11/6383 дз   от: 08.12.2020
№ вх: 4003//11-11/6383дз   от: 08.12.2020

Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының

депутаттарына 
(тізім бойынша)

2020 жылғы 13 қарашадағы № 16-13-243 Д/С хатқа

Құрметті депутаттар!

Сіздердің Қызылорда облысының Байқоңыр қаласында Ресей 
Федерациясының қарамағындағы мектептердің білім беру бағдарламасына 
«Қазақстан тарихы»  мен  «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәндерін енгізу және 
мектептер мен балабақшаларда қазақстандық стандартпен білім беру 
мәселелеріне қатысты депутаттық сауалдарыңызды қарап, мынаны 
хабарлаймын.

Бүгінгі күні Байқоңыр қаласында 16 балабақша, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына 
(бұдан әрі – МЖМБС) сәйкес қазақ тілінде оқытатын 3 балабақша бар. 
Балабақшаларда барлығы 2 885 бала тәрбиеленіп жатыр (оның ішінде Ресей 
Федерациясының балабақшаларында – 2 425, Қазақстан Республикасының 
балабақшаларында – 460 адам). 

Балаларға қазақ тілінде тәрбие беру және оқыту мақсатында 2019 жылы 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында екі жекеменшік балабақша ашылды.

Сонымен қатар, қазақ тілінде оқытатын 280 орындық балабақша ашу 
мақсатында бұрынғы № 21 «Василек» балабақшасының ғимаратын Ресей 
Федерациясының балансынан алу және оны Қармақшы ауданы әкімдігінің 
коммуналдық меншігіне беру жұмыстары жүргізілуде.

Сондай-ақ, Байқоңыр қаласының жеті мектебінде оқыту Ресей 
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Федерациясының МЖМБС сәйкес жүргізіледі. Бұл мектептерде қазақстандық 
балалар да оқиды, олар өз болашағын Қазақстанмен байланыстыратындықтан, олар 
үшін Қазақстан тарихын, қазақ тілі мен әдебиетін білу маңызды болып табылады.

Мектеп бағдарламасына аталған пәндерді енгізу үшін Ресей 
Федерациясының Оқу-ағарту министрлігінің рұқсаты қажет. 

Сондықтан Байқоңыр қаласындағы ресейлік мектептерде Қазақстан 
тарихы, қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқыту туралы мәселе Білім беру 
саласындағы ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 22-ші 
отырысының күн тәртібіне енгізілді.  Отырыс 2020 жылғы 10 қарашада өтті, 
алайда Байқоңыр қаласы бойынша Қазақстан-Ресей үкіметаралық 
комиссиясының бөлек отырысында қараудың орындылығы туралы шешім 
қабылданып, аталған мәселе күн тәртібінен алынып тасталды.

Байқоңыр қаласындағы жеті мектептің біреуін Ресей Федерациясының 
балансынан алып Қазақстанның коммуналдық меншігіне беру мәселесі де білім 
беру саласындағы ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық кезекті комиссияның 
отырысында қарастырылатын болады.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының азаматтарын қазақстандық  
МЖМБС бойынша оқыту мәселесін шешу үшін 2019 – 2020 оқу жылынан бастап 
№ 275 орта мектептің базасында  орыс тілінде оқытатын бастауыш сыныптар (1-
4 сыныптарда –  80 оқушы, сондай-ақ мектепалды даярлық сыныбында – 22 
тәрбиеленуші) ашылды.

Сонымен қатар 2020 жылы Қызылорда облысының әкімдігі Ресей 
Федерациясы мектептеріндегі қазақстандық 5-11 сынып оқушылары үшін               
2020 – 2021 оқу жылында Қазақстан Республикасы стандарты бойынша орыс 
тілінде оқытылатын сыныптарды ашу бойынша ұйымдастыру жұмысын жүргізді 
(№ 275 мектеп базасында).

Келешекте орыс тілінде оқытатын қосымша сыныптар ашуды жалғастыру 
жоспарлануда.

Көтерілген мәселелер Үкіметтің бақылауында.

А. Мамин 
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Орынд.: Түкібаев С.
Тел.: 74-53-45

Депутаттар тізімі

1. М. Бақтиярұлы 
2. А. Әлназарова 


