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Облыстардың,
Нұр-Сұлтан,
Алматы
және
Шымкент
қалаларының әкімдіктері
Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасының (бұдан әрі –
Министрлік) Қазақстан Республикасының Білім және ғылымды дамытудың 20202025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, «Орта білім беру
ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ
мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім
алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды
сатып алу қағидаларын бекіту туралы» білім және ғылым министрінің 2018 жылғы
31 қазандағы №598 бұйрығын іске асыру шеңберінде тамақтану сапасын
мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың, ведомствоаралық сараптамалық
топтардың қызметін жүзеге асыру бойынша ұсынымдар әзірледі.
Осы ұсынымдар мониторинг жүргізу жөніндегі комиссиялардың,
ведомствоаралық сараптамалық топтардың қызметін жандандыру, олардың
қызметінің бірыңғай алгоритмін енгізу мақсатында әзірленді.
Ұсыныстарды әзірлеуге білім беру органдары мен ұйымдары, ата-аналар
қоғамы, үкіметтік емес ұйымдар белсенді қатысты. Ұсынымдар Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен келісілген.
Білім беру жүйесі қызметкерлерінің тамыз кеңесі шеңберінде Министрлік
Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп осы ұсынымдардың таныстырылымын
жүзеге асырды
Жоғарыда айтылғандардың негізінде Министрлік білім беру органдарының,
ұйымдарының, ата-аналар қоғамдастығының, қызмет көрсетушілердің өкілдерімен
қажетті ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуді, сондай-ақ білім беру
органдары
мен
ұйымдарының
интернет-ресурстарында
ұсынымдарды
орналастыруды сұрайды.
Вице-министр
А. Абельдинова, 742146

Б. Асылова

Акиматы городов Нур-Султан,
Алматы, Шымкент, областей
Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее Министерство) в рамках реализации Государственной программы развития
образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, приказа министра
образования и науки от 31 октября 2018 года №598 «Об утверждении Правил
организации питания обучающихся в организациях среднего образования, а также
приобретения
товаров,
связанных
с
обеспечением
питания
детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
разработаны рекомендации по осуществлению деятельности комиссий по
мониторингу за качеством питания, межведомственных экспертных групп.
Данные рекомендации разработаны в целях активизации деятельности
комиссий по мониторингу, межведомственных экспертных групп, введения
единого алгоритма их деятельности.
В разработке рекомендаций приняли активное участие органы и
организации образования, родительская общественность, неправительственные
организации. Рекомендации согласованы Министерством здравоохранения
Республики Казахстан.
В рамках августовских совещаний работников системы образования
Министерством совместно с Министерством здравоохранения осуществлена
презентация данных рекомендации.
На основании вышеизложенного, Министерство просит провести
необходимую информационно-разъяснительную работу с представителями
органов, организаций образования, родительской общественности, поставщиками
услуг, а также разместить рекомендации на интернет-ресурсах органов и
организаций образования.
Вице-министр

А. Абельдинова, 742146

Б. Асылова

