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Қатысу  

 TAMOS Education толық күндік кесте бойынша жұмыс істейді, сондықтан оқушылардың 

мектепке күн сайын барып, уақытында келуі өте маңызды. Біз оқушыларды мектептен ұзақ 

уақыт қажет етпестен алып кетпеуін сұраймыз.  

Сабаққа келмеу 

Кенеттен (ауырып қалса) сабақтан қалатын болсаңыздар, бірінші күні мектепке сағат таңғы 8:30 

хабарласып, оқушының сабақтан қалу себебін түсіндірген жөн. Оқушы сабаққа оралған кезде 

,ата-аналармен сөйлеспес бұрын ,оқушы сабақтан қалуының себебі жазылған хатты және керек 

болған жағдайда тиісті медициналық анықтаманы әкелуі тиіс.  

Мектеп Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі алдында оқушылардың 

сабаққа келуі мен сабақтан қалуы есебі үшін заңды түрде жауап береді, сондықтан сабаққа келу 

есебін күнделікті жүргізген жөн.  

Кешігу  

Сабаққа кешігу оқушының, оның сыныбы мен оқытудың үздіксіздігіне кедергі келтіреді. Кейде 

кешігудің Алматы қаласының транспорттық қозғалыс жағдайларына байланысты алдын алу 

мүмкін емес. Алайда күнделікті кешігуге жол берілмейді және ол тәртіптік жазалауға әкеп 

соқтырады.  

 Кешіккен оқушылар кезекші мұғалімге, Директордың орынбасарына немесе мектеп 

директорына келіп, кешігу кітабында тіркелуі керек. Оқушыға кешігу нұсқасы беріледі және 

оның сабаққа кешігуі мектеп жазбасына енеді. Он бес минут немесе одан да ұзақ кешіккен 

барлық оқушыларды сабақта жоқ деп белгілеп, олар келесі сабақтың басталуын айыппұл 

бөлмесінде күтеді.  

Үш рет сабаққа кешігуден соң оқушыны сабақтан кейін қалдырады, алты кешігуден соң сабақтан 

қалдырып, ата-аналарына хат жіберіледі, ал тоғыз кешігу болса, оқушыны ата-анасымен бірге 

тәртіптік комиссияға шақыртады.  

Мектептен ерте кету 

Қауіпсіздік мақсатында бірде-бір балаға мектеп директорлары, директор орынбасарлары 

немесе директорлар уәкілеттік берген ата-аналарының немесе қамқоршыларының өтінішінсіз 

мектепті мерзімінен бұрын тастап кетуге рұқсат етілмейді. Егер кішкентай бала ерте кетуі керек 

болса, оны ата-анасының бірі алып кетуі керек.  

Ата-аналар оқушылардан академиялық сабақ кезінде ерте кетуге рұқсат сұрамау үшін бар күшін 

салуы керек. Әкімшілік кейде бұл мүмкін емес екенін түсінеді, әсіресе дәрігерге, ауруханаға 

және тіс дәрігеріне барған кезде. 

Егер оқушы мектептен тыс тұрақты сабақтан тыс іс-шараларға қатысса, онда мектеп 

директорларынан, директорлардың орынбасарларынан немесе мектеп директорларынан 

жазбаша рұқсат алу қажет. Ерекше жағдайларды қоспағанда, бұл іс-шаралар клуб уақытында 

ұйымдастырылуы керек. TAMOS education бұл іс-шаралар оқушылардың академиялық біліміне 

әсер еткенге дейін мектептен тыс іс-шараларға қатысуды қолдайды. Ерекше жағдайларды 

қоспағанда, емтихандар кезінде болмауына рұқсат берілмейді. 

Үзілістер 

Бастауыш сынып оқушылары үзіліс пен түскі ас кезінде бақылауда болады және бұл уақытты 

дәретханаға бару үшін пайдаланады деп күтілуде. Орта мектеп оқушылары осы уақытта бос 

уақыт артықшылығына ие; алайда, егер ол теріс пайдаланылса, бұл артықшылықты жоюға 

болады. 
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Егер ауа-райы мүмкіндік берсе, оқушыларға жеңіл тағамдар мен сусындар сатып алуға, 

тренажер залында жаттығуға және сыртта ойнауға рұқсат етіледі. Үшінші сыныптан жоғары 

оқушыларға сабақ кезінде дәретханаға баруға рұқсат етілмейді. 

Кембридж мектебінде 8-ші және одан жоғары сынып оқушыларына түскі ас кезінде отбасылық 

клубтың асханасын пайдалануға рұқсат етіледі, бірақ егер мінез-құлық күтілмесе, бұл 

артықшылық жойылуы мүмкін. 

Оқу күнінің аяғы 

Егер ауа-райы қолайлы болса, біз ата-аналарды автотұрақта күтуін өтінеміз. Балалар ата-аналар 
немесе қамқоршысы келіп, журналға қол қойып, баланы алып кеткенге дейін қызметкерлердің 
қарауында өз сыныптарында болады.  

Егер сіздің балаңызды сізден басқа біреу алып кету керек болса, оны алдын-ала сол адам туралы 

деректерді беріп, мектепті хабардар етуіңіз шарт. Баланы алуға келген барлық адамдар 

келушілер кітабында қол қоюы тиіс.  

Орта буын оқушылары  (6-12 сынып) мектептен өздері шыға алады.  

Сағат 16:30 кейін бастауыш сынып оқушылары ата-аталарын арнайы бекітілген орында күтеді. 

Егер балаңыз сағат 16:30 кейін күнделікті қалатын болса, онда қосымша уақыт үшін ақы төленуі 

керек. 
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