Мектеп күн тәртібі
Мектепте оқу күні ресми түрде 8:15 басталады. Кабинеттер, анықтама телефондары, сынып
жетекшісімен байланыс 8:30-17:00 аралығында, сенбі мен жексенбіден басқа күндері
қолжетімді.

Қауіпсіздік пен мектепке кіру
Tamos Education біз оқушыларымыздың қамқорлығы мен қауіпсіздігіне жауапкершілікті
өзімізге аламыз. Осыған байланысты ата-аналардан өз балаларын мектепті күзету мен
қауіпсіздік бөлімшесі арқылы әкеліп, алып кетуін сұраймыз.
Оқу мерзімі бойынша мектепке кез-келген келуші қонақтарға, белгіленген уақыттағы
кездесулер немесе мектеп шараларына шақырылған жағдайлардан басқасы тыйым
салынады. Егер бастауыш сынып оқушыларында таңертең оқуға бейімделу мәселелері
туындаса, онда оларды тәрбиешілері немесе сынып жетекшілері қарсы алып, сыныпқа
кіргізеді.
Tamos Education оқушылары өздерін оқу барысында қауіпсіздікте сезінетіндей жылы,
қауіпсіз,әрі ыңғайлы орта құруға тырысады. Мектеп аумағындағы оқу уақытында таныс емес
келушілердің, өзге адамдардың жүруіне рұқсат берілмейді.
Мұғалімдер мен әкімшілік қызметкерлерінің қабылдауына сайттағы көрсетілген телефондар
арқылы жазылуға болады. Келушілерді қауіпсіздік бөлімшесінде қарсы алып, тіркеп, келуші
қонақ белгілерін беріп, мұғалімдерге немесе әкімшілікке дейін апарып, қайта қауіпсіздік
бөлімшесіне дейін шығарып салады.

Кесте
уақыты

Кембридж

уақыты

8:00 – 8:15

Мектепке
келу
Таңғы ас
1 сабақ
Мектеп
жиналысы
2 сабақ
3 сабақ
4 сабақ
Түскі ас
5 сабақ
6 сабақ
7 сабақ
8 сабақ
9 сабақ
Бесіндік
Сынып сағ

8:00 – 8:30

8:15 – 8:30
8:30 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 10:10
10:15 – 10:55
11:05 – 11:45
11:45 – 12:20
12:20 – 13:00
13:05 – 13:45
13:50 – 14:30
14:35 – 15:15
15:20 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16:50

уақыты

8:30 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 10:10

Қазақ
бөлімі
Мектепке
келу
1 сабақ
Таңғы ас
2 сабақ

уақыты

8:00 – 8:30

Орыс бөлімі
1-4 сыныптар
Мектепке келу

8:00 – 8:30

Орыс бөлімі
5-11 сыныптар
Мектепке келу

8:30 – 8:45
8:45 – 9:25
9:30 – 10:10

Таңғы ас
1 сабақ
2 сабақ

8:30 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 10:10

1 сабақ
Таңғы ас
2 сабақ

10:15 – 10:55
11:05 – 11:45
11:50 – 12:30
12:35 – 13:15
13:15 – 13:40
13:50 – 14:30
14:35 – 15:15
15:20 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00

3 сабақ
4 сабақ
5 сабақ
6 сабақ
Түскі ас
7 сабақ
8 сабақ
9 сабақ
Үзіліс
Өз-к жұмыс
Бесіндік

10:15 – 10:55
11:05 – 11:45
11:50 – 12:30
12:30 – 12:55
13:05 – 13:45
13:50 – 14:30
14:35 – 15:15
15:30 – 16:25
16:25 – 16:35
16:35 – 17:00

3 сабақ
4 сабақ
5 сабақ
Түскі ас
6 сабақ
7 сабақ
8 сабақ
Өз-к жұмыс
Бесіндік
Үзіліс

10:15 – 10:55
11:05 – 11:45
11:50 – 12:30
12:35 – 13:15
13:15 – 13:40
13:50 – 14:30
14:35 – 15:15
15:30 – 16:40
16:40 – 16:50

3 сабақ
4 сабақ
5 сабақ
6 сабақ
Түскі ас
7 сабақ
8 сабақ
Өз-к жұмыс
Бесіндік

Асханада және үзіліс кезіндегі серуендерде сыныптар сынып жетекшілерінің және
тәрбиешілерінің назарында болады. Бұлтты немесе өте ыстық кезде оқушылар түскі үзілісті
кабинетте немесе кітапханада өткізеді.
Егер балалар спорт секцияларға, клубтарға, сабақтан тыс басқа шараларға қатыспаса, сағат
17:00 мектептен шығады.

Сабақ уақытында мектептен кету /сабақтан қалу
Егер оқушы кешіксе, онда ол сынып жетекшісіне немесе тәрбиешісіне хабарлауы тиіс.
Егер оқушы ауырғанына байланысты болмаса немесе жарты күн келмесе, мектеп таңғы 8:30
дейін сынып жетекшісі немесе тәрбиешісіне қоңырау шалу арқылы хабарлауы керек.
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Балалар мектепке таңғы 7:30 бастап келе алады. Сабақ басталғанға дейінгі уақыт балалар
сабаққа дайындалу үшін қолданады.

Егер таңғы 8:30 мектеп оқушының кешігуі немесе мүлдем келмеуі туралы хабарланбаса,
тәрбиеші баланың жағдайын сұрау үшін отбасымен байланысады. Бала мектепке оралғаннан
кейін оған дәрігерден анықтама көрсетуі қажет.

Бұл шарттар TAMOS Education сабаққа қатысу саясатында егжей-тегжейлі сипатталған.
Ескертулер
Егер сіз балаңызды мектептен оқу үрдісі уақытында алып қайтсаңыз(дәргерге жазылу, т.б.),
онда сынып жетекшісі мен тәрбиешілерді ескерту керектігіне назар аударыңыз. Бұл өрт немесе
жер сілкінісі сияқты төтенше жағдайлар кезінде барлық оқушылардың санын есептеуге
кепілдік береді.
Сонымен қатар, балалардың қауіпсіздік қызметтерінің бөлімшесі арқылы өткені де маңызды.
Әкімшілік баланы алып қайтуға дайындап,алдын-ала уақыты ескертілсе, бақылау-өткізу
орнына алып келуін қамтамасыз етеді.
Жиналыстар
Кембридж мектебі дүйсенбі күні таңертең 8:30-да қысқа жиналыс өткізеді, онда гимн
шырқалады, марапаттар беріледі және балаларға алдағы аптадағы оқиғалар туралы
айтылады.
Тасымалдау
Мектеп біздің мектеп пен бүкіл Алматы бойынша аялдамалар арасында автобус қатынасын
қамтамасыз етеді. Бұл қызмет мектептің автобуспен тасымалдау саясатында бақыланады
және егжей-тегжейлі сипатталған.
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Егер сіз балаңыздың ұзақ уақыт болмайтындығы туралы білсеңіз, онда оны мектепке жазбаша
түрде алдын-ала хабарлауыңыз керек (cебебі, мерзімі көрсетіліп, кейін мектеп
директорларымен құпталады).

