
 

ҚР МСМ МК «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК  

Ішкі тәртіп қағидалары   

 

1. Жалпы ережелер 

1.1 ҚР МСМ МК «Қазақ ұлттық хореография академиясы»  ШЖҚ РМК осы 

Ішкі тәртіп қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) оқу тәртібін нығайту, оқу 

уақытын ұтымды пайдалану, оқу процесінің және басқа да іс-шаралардың 

сапасын жақсарту, ҚР МСМ МК «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ 

РМК (бұдан әрі – Академия) орынжайлары мен аумағында тәртіп талаптарын 

сақтау үшін әзірленді.   

1.2 Осы Қағидалар «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, 

Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық актілеріне және 

Академияның Жарғысына сәйкес әзірленді. Қағидалар білім алушылардың оқу 

сабақтарының басталу және аяқталу уақытын, ұзақтығын, сондай-ақ Академияда 

болу кезіндегі өзге де ережелер мен нормаларды белгілейді. 

1.3 Ішкі тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында Академия әкімшілігі білім 

алушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Академияның 

Жарғысымен және осы Қағидалармен оларға жүктелген міндеттерді сақтауын 

қамтамасыз етеді.   

1.4 Академия Жарғысын, осы Қағидаларды және Академияның өзге де ішкі 

құжаттарын бұзған жағдайда, адамгершілікке жат қылық жасағаны үшін білім 

алушыларға келесі тәртіптік жазалардың бірі қолданылуы мүмкін: 

1) ескерту; 

2) Академиядан шығару.  

1.5 Қағидалар білім алушылар мен Академия аумағына келушілердің 

барлығы үшін міндетті болып табылады. 

1.6 Академия педагогтары кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде 

педагогикалық этиканы, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасының, Академияның ішкі құжаттарының нормаларын сақтайды, 

олардың қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен 

реттеледі. 

  

2. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру 

(бастауыш мектеп, техникалық және кәсіптік білім беру) 

2.1 Академияда оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және мамандықтың 

ерекшелігіне қарай оқу процесін ұйымдастыруға байланысты аяқталады. Оқу 

сабақтары сабақ кестесіне, белгіленген тәртіпте бекітілген оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларына сәйкес өткізіледі.  

2.2 1-3 сыныптар үшін оқу жылының басталуы мен аяқталуын Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі айқындайды. 

2.3 Оқу кестесі жартыжылдыққа жасалады және әр жартыжылдық  

басталардан 5 күн бұрын ілінеді. Факультативтік сабақтарды өткізу үшін жеке 

кесте құрастырылады.  

2.4 Оқу сабағы басталып кеткеннен кейін білім алушыларға дәрісханаға 

сабақ жүргізетін оқытушының рұқсатымен ғана кіруге болады.  

2.5 Барлық оқу және іргелес орналасқан орынжайларда сабақ басталғаннан 

кейін оқу сабақтарының дұрыс өтуіне қажетті тыныштық және тәртіп болуы тиіс. 



Оқу сабақтарын бөлуге және сабақ өтіп жатқанда оқытушының рұқсатынсыз 

дәрісханаға/кабинетке/зертханаға кіруге және шығуға болмайды. 

2.6 Әр оқу сабағы басталғанға дейін (сабақ арасындағы үзілістерде) 

дәрісханаларда, зертханаларда және кабинеттерде лаборанттар қажетті оқу 

құралдары мен аппаратураны дайындайды.  

2.7 Қазақ тілі мен әдебиетін – өзге тілде оқытатын сыныптарда, орыс тілі 

мен әдебиетін – өзге тілде оқытатын сыныптарда, шет тілін, цифрлық 

сауаттылықты/информатиканы, дене шынықтыру мен арнайы пәндерді оқу 

кезінде гендерлік белгісі бойынша, сондай-ақ материалдық-техникалық 

базасына, атап айтқанда, балет залдарының, дәрісханалық қордың санына, білім 

алушылар контингентіне, мұғалімдер/оқытушылар санына және өзге де қажетті 

жағдайларға қарай топтарға бөлуге жол беріледі. Топтардың құрамы сабақ 

сипатына қарай ректордың немесе оның уәкілеттік тұлғасының бұйрығымен 

бекітіледі.  

2.8 Білім алушылар оқу процесінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз 

ететін тиісті тазалық және тәртіпті сақтауға, сондай-ақ, Академияның бүкіл 

аумағындағы мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге  міндетті.   

2.9 Кәсіптік білім беру мектеп-колледжінің 1-9 сынып оқушылары мектеп 

формасын және арнайы пәндерге арналған форманы сақтауға міндетті, 1-3 

курстың білім алушылары дәрісханалық сабақтарда классикалық іскерлік киім 

үлгісін және арнайы пәндерге арналған форманы  сақтауға міндетті.   

2.10 Білім алушылар Академия Жарғысын, ішкі тәртіп қағидаларын және 

Академияның өзге де ішкі құжаттарын, оқу тәртібін, Академия жатаханасында 

болу режимін, Академиямен жасалған шарттардың талаптарын сақтауға, оқу 

жоспарын орындауға міндетті.  

2.11 Тәртіптік жаза оқушылардың демалыста болған уақытын қоспағанда, 

тәртіптік теріс қылық анықталған күннен бастап бір айдан кешіктірілмей  және 

тәртіптік теріс қылық жасалған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей 

қолданылады. Оқушыларды науқастану, демалыс, академиялық демалыс кезінде 

оқудан шығаруға жол берілмейді. Академияда білім алушыға қатысты тәртіптік 

жаза қолданудан бұрын кінәлі тұлғадан жазбаша түсініктеме алынады.  Білім 

алушының түсініктеме беруден бас тартуы немесе жалтаруы тәртіптік жаза 

қолдану үшін кедергі бола алмайды. Жазбаша түсініктеме беруден бас тартқан 

жағдайда, онда тиісті акт жасалады.   

2.12 Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру тәртібі: 

1) Академия  алты күндік апта бойынша жұмыс істейді. Сабақтар кәсіптік 

хореографиялық даярлау ерекшелігіне сәйкес ұйымдастырылған, онда: білім 

алушылардың ақыл-ойы мен денесіне физикалық салмақтың бірқалыпты түсуі, 

кәсіптік практиканың формалары,  білім алушылардың бос уақытын және оқу-

шығармашылық, тәрбие және басқа процестерді тиімді ұйымдастыру ескерілген; 

2) Академияда білім беру процесін ұйымдастыру оқу жоспарымен (білім 

беру бағдарламасының мазмұнын оқу курстары, пәндері және оқыту жылдары  

бойынша бөлу) және сабақ кестелерімен реттеледі;  

3) оқу жылының ұзақтығы бірінші сыныптарда 33 апта, екінші – үшінші 

сыныптарда - 34 апта. Төртінші сыныптан тоғызыншы сыныптар аралығында,   I-

III курстарда оқу процесі семестрлар бойынша (техникалық және кәсіптік білім 

беру) жүзеге асырылады. Оқу жылында  демалыс уақытының ұзақтығы бірінші 

– тоғызыншы сыныптарда кемінде 30 күн. Бірінші сыныптардың оқушылары 



үшін үшінші тоқсанда ұзақтығы бір апта қосымша демалыс беріледі. 

І-ІІІ курстар үшін демалыс уақыты жылына 11 аптаны,  оның ішінде қысқы 

кезеңде – кемінде 2 аптаны құрайды.   

4) 1 сынып үшін әрбір оқу сабағының ұзақтығы қыркүйекте 35 минут, 

қазаннан бастап 45 минут; 2-3-сыныптар үшін 45 минут. 4-9-сыныптар, I-III 

курстар үшін әрбір оқу сабағының ұзақтығы барлық сыныптар мен курстар үшін 

кемінде 5 минут үзіліспен 45 минутты құрайды, 2 академиялық сағаттан кейін 10 

минут үзіліспен қосарланған сабақтарға жол беріледі.  

2.13 Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу оқу жұмысы процесінде, 

сыныптан тыс және мектептен тыс іс-шараларда өткізіледі. Оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастырудың негізгі формасы сабақ болып табылады. 

2.14 Білім алушыларды ағымдық, аралық және қорытынды бақылауды 

(аралық аттестаттауды) өткізу тәртібі ректордың 02.09.2021 ж. № 79-Н/Қ 

бұйрығымен бекітілген ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

ШЖҚ РМК кәсіптік білім беру мектеп-колледжі білім алушыларының үлгеріміне 

ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу туралы 

ережемен айқындалады. 

2.15 Білім алушылардың білімін бағалау:   

1) бастауыш білім деңгейінде 5 балдық жүйе, бірінші сыныпта бағалар тек 

екінші жартыжылдықтан бастап қойылады;   

2) техникалық және кәсіптік білім беру деңгейінде 4-9 сыныптар жалпы 

білім беретін пәндер бойынша – 5 балдық жүйе бойынша; 

3) техникалық және кәсіптік білім беру деңгейінде 4-9 сыныптар арнайы 

пәндер бойынша, І-ІІІ курстар – 100 балдық жүйе бойынша. 

2.16 Академиялық демалыс Ғылыми кеңестің 01.09.2021 жылғы шешімімен 

(№2 хаттама) бекітілген ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

ШЖҚ РМК кәсіптік білім беру мектеп-колледжінде білім алушыларға 

академиялық демалыс беру қағидаларына сәйкес беріледі. 

2.17 Мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша 

оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 

ауыстырылған, аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижелері бойынша 

«өте жақсы», «жақсы» бағаларына сәйкес келетін бағалардың баламасын алған 

студенттерге тағайындалады.  

Егер стипендия алатын білім алушы Академиядан оқу мерзімі аяқталғанға 

дейін кез келген себептер бойынша (оқудан шығару, ауыстыру, академиялық 

демалыс, өзге де) кетсе не мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 

ауысса, онда стипендия төлеу ректордың немесе оның уәкілетті тұлғасының 

бұйрығында көрсетілген күндерге сәйкес күнтізбелік күндердегі мемлекеттік 

білім беру тапсырысы бойынша нақты оқу уақыты үшін жүзеге асырылады.  

2.18 Сабақтарды тоқтату тәртібі ректордың 02.09.2021 ж. № 79-Н/Қ 

бұйрығымен бекітілген ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

ШЖҚ РМК кәсіптік білім беру мектеп-колледжінде сабақтарды тоқтату 

қағидаларымен айқындалады. 

3. Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

3.1 Академияда жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша оқу процесі кредиттік оқу жүйесі бойынша жүзеге 

асырылады. 



3.2 Оқу жылы Ғылыми кеңес бекіткен академиялық күнтізбеге сәйкес 

ұйымдастырылады, ол 30 теориялық оқыту аптасынан (15 аптадан екі семестр) 

тұрады, теориялық курс аяқталғаннан кейін әрқайсысы кемінде 2 апта болатын 2 

емтихан сессиясы ұйымдастырылады.  Бітіруші курста теориялық оқыту мен 

емтихан сессиясының ұзақтығы тиісті білім беру бағдарламасының жұмыс оқу 

жоспарымен айқындалады.   

3.3 Кәсіптік практиканың ұзақтығы тиісті білім беру бағдарламасының 

жұмыс оқу жоспарына сәйкес айқындалады. 

3.4 Қосымша оқыту қажеттілігін қанағаттандыру және академиялық 

қарызды немесе оқу жоспарларындағы айырмаларды жою үшін ақылы негізде 

ұзақтығы 6 аптаға созылатын жазғы семестр енгізуге рұқсат етіледі. 

3.5 Академиядағы оқу сабақтары белгіленген тәртіпте бекітілген оқу 

жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес кесте бойынша өткізіледі. Оқу кестесі 

семестрге құрастырылады және студенттер мен оқытушылар үшін әрбір семестр 

басталмастан екі апта бұрын ілінеді. Оқу сабақтарының ұзақтығы 50 минутты 

құрайды. Оқу сабақтары 8 сағат 30 минутта басталады.  

3.6 Академиялық ағымдар осы пәнге жазылатын білім алушылардың 

жеткілікті саны бойынша қалыптастырылады. Дәрісханаларда практикалық, 

семинарлық, зертханалық сабақтарды өткізу үшін әр курс топтарға бөлінеді. 

Топтың құрамы Академия ректорының немесе оның уәкілетті тұлғасының 

бұйрығымен белгіленеді.  

3.7 Білім алушылардың пәнді оқуға жазылуын кафедралардың, 

факульттеттер деканаттарының және эдвайзерлердің әдістемелік және 

консультациялық көмегімен оқу үрдісін ұйымдастыру және жоспарлау қызметі  

жүзеге асырады, 1 курс студенттері үшін – 25 тамыздан 5 қыркүйек аралығында 

және жоғары курс студенттері үшін 10 наурыздан 10 сәуір аралығында.   

3.8 Өзінің жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) құрастыру кезінде білім алушылар:   

 кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидаларымен танысуға; 

 оқу пәндеріне тіркелу және ЖОЖ-ға өзгерістер енгізудің белгіленген 

мерзімдерін сақтауға;   

 меңгерілген пререквизиттерді есепке ала отырып, пәндерге жазылуға 

тиіс.   

3.9 Бір оқу жылының толық оқу жүктемесі 60 академиялық кредитке немесе 

1800 академиялық сағатқа сәйкес келеді. Бұл ретте бір семестр бойы студент 30 

академиялық кредитті меңгереді. Студенттің семестр ішінде аз немесе көп 

академиялық кредит санын меңгеруіне рұқсат етіледі.  

3.10 Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімдері, шеберліктері, 

дағдылары мен құзыреттері) төрт балдық жүйе бойынша сандық баламаға сәйкес 

келетін  әріптік жүйе бойынша бағаланады (жақсы бағалар, кемуіне қарай,  А-

дан D-ға дейін, «қанағаттанарлықсыз» - F).  

3.11 Білім алушыларды ағымдық, аралық және қорытынды бақылауды 

(аралық аттестаттауды) өткізу тәртібі Ғылыми кеңестің 01.09.2021 ж.шешімімен 

(№2 хаттама) бекітілген ҚР МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

ШЖҚ РМК жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары 

білім алушыларының үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды өткізу қағидаларымен айқындалады. 

3.12 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға аралық 



аттестаттау қорытындылары бойынша, барлық емтихандарды  «А», «А-», «В», 

«В+», «В-», «С+» бағаларымен тапсырған жағдайда стипендия тағайындалады.  

Егер стипендия алатын білім алушы Академиядан оқу мерзімі аяқталғанға 

дейін кез келген себептер бойынша (оқудан шығару, ауыстыру, академиялық 

демалыс, өзге де) кетсе не мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға 

ауысса, онда стипендия төлеу ректордың немесе оның уәкілетті тұлғасының 

бұйрығында көрсетілген күндерге сәйкес күнтізбелік күндердегі мемлекеттік 

білім беру тапсырысы бойынша нақты оқу уақыты үшін жүзеге асырылады. 

3.13 Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру үшін Академия ауысу балын 

(GPA) белгілейді. Курстан курсқа көшіру балы (GPA) Академияның Ғылыми 

кеңесінің 2021 жылғы 01 қыркүйектегі шешімімен (№2 хаттама) бекітілген ҚР 

МСМ «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ШЖҚ РМК жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары білім алушыларының үлгеріміне 

ағымдағы бақылау, оларға аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу 

қағидаларында (3-тарау) көрсетілген. 

3.14 Егер білім алушының GPA белгіленген өту балынан төмен болса, онда 

білім алушы қайта оқу курсына қалдырылады. Бұл жағдайда ол бұрын 

қабылданған ЖОЖ-ны орындайды немесе белгіленген тәртіппен жаңа ЖОЖ 

құра алады. 

3.15 Курсқа қайта қалдырылған, мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша білім алушы одан әрі оқу кезеңінде мемлекеттік білім алу грантынан 

айырылады.  

3.16 Академиялық демалыс Академияның Ғылыми кеңесінің 2021 жылғы 01 

қыркүйектегі шешімімен (№2 хаттама) бекітілген ҚР МСМ «Қазақ ұлттық 

хореография академиясы» ШЖҚ РМК-да жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға 

академиялық демалыстар беру қағидаларына сәйкес беріледі. 

3.17 Төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген 

кезеңде Қазақстан Республикасының аумағында (Нұр-сұлтан қаласында) 

ректордың немесе немесе оның уәкілетті тұлғасының бұйрығының негізінде 

Академиядағы оқу процесі қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылады. 

 

4. Білім алушылар үшін жалпы ішкі тәртіп қағидалары  

4.1 Академияда оқу процесін басқару және ұйымдастыру Қазақстан 

Республикасының заңнамасына, Академияның Жарғысына, ішкі құжаттарына 

және осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.   

4.2 Барлық білім беру деңгейлерінің білім алушылары құқылы:  

1) мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім алуға; 

2) студенттердің және оқушылардың өзін-өзі басқару органына 

сайланғандықтан, білім беру мекемесін басқаруға қатысуға:   

3) өзінің адами ар-намысының қорғалуына және құрметтелуіне, жеке 

адамның дербес құқықтылығына; 

4) ар-ұят, ақпарат, еркіндігіне, өзінің жеке пікірі мен нанымын еркін 

білдіруге;  

5) басқа білім беру мекемесіне осы білім беру мекемесінің келісімі болған 

жағдайда ауыстыру;   

6) білімдері мен шеберліктерінің әділ бағалануына;   

7)  қызығушылықтары бойынша секциялардың, үйірмелердің және басқа да 



бірлестіктердің жұмысына қатысуға; 

8) өзінің адамдық қадір-қасиетінің құрметтелуіне; 

9) оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін 

көтермеленуге және сыйақы алуға құқылы. 

Білім алушылардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар. 

Жоғарыда көрсетілген құқықтардың жүзеге асырылуы қоғамдық тәртіпті, 

адамгершілік нормаларын және басқа тұлғалардың денсаулығын, құқықтары мен 

еркіндігін бұзушылықпен үйлеспейді. 

4.3 Жақсы үлгерімі, өндірістік жұмыстағы жоғары көрсеткіштері және 

Академияның қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін білім алушыларға 

мынадай көтермелеу түрлері белгіленеді:  

 алғыс жариялау;  

 грамотамен марапаттау. 

4.4 Білім алушылардың міндеттері:  

1) оқу тәртібін, Академия Жарғысын, әшкі құжаттарын, Академияның 

алқалы органдарының шешімдерін, ішкі тәртіп қағидаларын, өрт қауіпсіздігі 

ережелерін, әкімшілік талаптарын сақтау, Академияның уәкілетті тұлғаларының 

бұйрықтары мен өкімдерін орындау; 

2) таңдап алынған мамандық бойынша теориялық білімдер және 

практикалық дағдыларды жүйелі және терең меңгеруге, оқу сабақтарына, 

дәрістерге баруға, оқу жоспары және бағдарламаларымен көзделген 

тапсырмалардың барлық түрлерін белгіленген мерзімдерде орындау;  

3) сыбайлас жемқорлық жағдайларына қарсы тұру;  

4) Академияға белгіленген уақыттарда келуге және сабақтан дәлелсіз 

себептермен  қалмауға, дәлелді себеппен сабаққа келмеген жағдайда білім 

алушы келесі күннен кешіктірмей осы жайлы топ басын хабардар етуге міндетті. 

Науқастанған жағдайда, білім алушы тиісті емдеу мекемесінің белгіленген 

үлгідегі анықтамасын ұсынады;  

5) жақсы әдеп пен этикет ережелерін сақтап, адамгершілікке жат және 

беделді түсіретін қылықтар жасамай, оқу орнында және оқу орнынан тыс жерде 

лайықты ұстау, Академияға тиістілігін бағалай білу; 

6) оқу уақыты кезінде Академияда болу. Сабақ уақыты кезінде 

Академияның аумағынан тек кәсіптік білім беру мектеп-колледжі басшысының 

немесе факультет деканының рұқсатымен кету;  

7) адал оқуға, оқу бағдарламасын меңгеру, үй тапсырмасын уақтылы және 

сапалы орындау;   

8) өзінің дене формасын сақтау, күту және тиімді тамақтануға; 

9) өзіне-өзі қызмет көрсету және қоғамдық-пайдалы еңбекке қатысу; 

10) Академия жұмыскерлері және келушілермен амандасу, үлкендерге ізет, 

кішілерге қамқорлық көрсету. Оқушылар педагогтарға, үлкендерге, жоғары 

сынып оқушылары кішілерге, ұл балалар қыздарға жол беруі тиіс; 

11) дауға қатысушылардың пікірлерін ескере отырып, даулы және 

жанжалды жағдайларды жанжалсыз, бірін-бірі сыйлау принциптері арқылы 

шешу. Егер бұл мүмкін болмаса, топ жетекшісіне, сынып жетекшісіне, Академия 

әкімшілігіне көмекке жүгіну қажет;  

12) жалпы қабылданған санитариялық-гигиеналық нормаларды сақтауға, 

елдегі эпидемиологиялық жағдай нашарлаған кезеңде санитариялық-



эпидемиологиялық қадағалау органдары белгілеген талаптар мен нұсқамаларды 

(оның ішінде – маскалық режимді, әлеуметтік қашықтықты сақтау, қолды 

сабынмен үнемі жуу және т.б. жөніндегі ұсынымдарды) орындауға міндетті; 

13) Академия мүлкін күтіп ұстау, Академия және басқа білім алушылардың 

мүлкіне ұқыпты қарау. 

Білім алушылар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

белгіленген өзге де міндеттерді атқарады. 

4.5 Тыйым салынады: 

1) Академияға және оны аумағына қару, жарылғыш, химиялық, өртке 

қауіпті заттар, темекі өнімдерін, спиртті ішімдіктер, есірткілер, уландырғыш 

заттар және улар әкелуге;   

2) ғимарат ішінде, мектеп аумағында және ғимараттан 50 метр қашықтық 

жерде темекі шегуге;   

3) нормативті емес лексиканы қолдану; 

4) Академияға кір, қыртыстанған киім, әдепсіз қысқа немесе ашық киім киіп 

келуге, әртүрлі фан-қозғалыстарға, қандай да бір партияларға, діни ағымдарға 

қатыстылығын ашық түрде көрсетуге және т.б.; 

5) Академияда сыртқы және бас киіммен жүруге;   

6) азартты ойындар ойнауға, саудагерлік операциялар жүргізуге. Әйтпесе, 

әкімшілік, сынып жетекшілері, кезекші педагогтар ата-аналары (заңды өкілдері) 

келгенге дейін оқушылардың мүлкін алып қоя алады;   

7) әкімшіліктің рұқсатынсыз зертханадан, оқу дәрісханаларынан, балет 

залдарынан және басқа да орынжайлардан әртүрлі жабдықтарды шығаруға.  

4.6 Академияға келу және кету: 

1) Академияға сабақ басталмастан 10 минут бұрын, таза, үтіктелген, іскерлік 

киім үлгісінде және арнайы формада келу, сыртқы келбеті мұнтаздай және шаш 

үлгісі ұқыпты болуы қажет;  

2) өзімен бірге сабақтарға қажетті барлық заттар болуы қажет;  

3) білім алушылар гардеробты тегін пайдалануға құқылы. Гардеробта ұялы 

телефондарды, ақша және басқа бағалы заттарды қалдыруға болмайды. 

Академия әкімшілігі олардың сақталуына жауапты емес;  

4) Академияға кіргенде білім алушылар сыртқы киімін шешеді және аяқ 

киімдерін ауыстырады;    

5) сабақ басталардан бұрын білім алушылар кестені салыстырып тексеруі 

және қоңырауға дейін оқу дәрісханасына (балет залына) келуі тиіс. Қоңырау 

соғылғаннан кейін оқу дәрісханасына және балет залына тек оқытушының 

рұқсатымен ғана кіруге болады.   

4.7 Сабақтағы мінез-құлық: 

1) оқушылар оқу дәрісханасында немесе балет залында өз орындарына 

жайғасады, себебі мұны білім алушылардың психо-физикалық ерекшеліктерін, 

сондай-ақ хореографиялық өнердің кәсіптік ерекшелігін ескере отырып, сынып 

жетекшісі, мұғалім/оқытушысы белгілейді; 

2) әрбір мұғалім (оқытушы) өз пәні бойынша сабақ өткізу кезінде ҚР 

заңдарына, нормативтік құжаттарға, Академияның қағидаларына, кәсіптік 

хореографиялық оқыту талаптарына қайшы келмейтін айрықша қағидаларды 

анықтайды.  

3) оқу сабақтары басталудан бұрын білім алушылар өздерінің жұмыс 

орындарын, және оқу дәрісханасында, балет залында жұмыс жасау үшін барлық 



қажетті заттарды дайындап алуы тиіс; 

4) білім алушылар сабақ кезінде кірген мұғаліммен (оқытушымен) және кез 

келген ересек адаммен сәлемдеседі. Хореографиялық пәндер бойынша өтетін 

сабақтарда оқытушы балет сыныбына кіргенде, білім алушылар өз орындарында 

білдектің жанында немесе пәннің ерекшелігіне қарай залдың ортасында тұрады. 

Оқытушының өкімі бойынша онымен концертмейстердің музыкалық 

сүйемелдеуімен реверанс (тағзым) жасап сәлемдеседі;   

5) сабақтардың кез келген түрінің уақыты тек оқу мақсаттары үшін 

қолданылуы тиіс. Оқу сабақтары кезінде шулауға, өзі алаңдауға және басқаларды 

бөгде әңгімелермен, ойындармен және оқу процесіне қатысы жоқ істермен 

алаңдатуға болмайды;  

6) сұрақ қою немесе жауап беруге дайын болған кезде білім алушылар 

қолдарын көтеріп,  мұғалімнен (оқытушы) рұқсат алады;  

7) егер білім алушы басқа да бір себептермен сыныптан шыққысы келсе, 

мұғалімнен (оқытушыдан) рұқсат сұрауы қажет;   

8) негізгі арнайы формадан басқа, білім алушылардың дене шынықтыру 

сабақтарына арналған спорт формасы және арнайы аяқ киімі, сонымен қатар 

еңбек, үй шаруашылығына тиісті киімі болуы тиіс. Тиісті киім формасы 

болмаған жағдайда, білім алушылар сабаққа жіберілмейді; 

9) оқу сабақтары кезінде ұялы телефондарды және оқу процесіне қатысы 

жоқ басқа да құрылғыларды пайдалануға тыйым салынады. Осыған байланысты, 

барлық техникалық құрылғыларды (плеерлер, құлаққаптар, ойын приставкалары 

және басқалар) өшіріп, салып қою қажет, ұялы телефонды ақырын режимге 

қойып, салып қою керек. Осы талаптарды бұзған жағдайда, оқытушы 

техникалық құрылғыны сабақ кезінде алып қоюға толық құқылы. Осы талаптар 

бірнеше рет бұзылған жағдайда, құрылғы балалардың ата-аналарының (заңды 

өкілдерінің) қатысуымен ғана қайтарылады.  

4.8 Әр сыныпта/топта сынып жетекшісінің (топ жетекшісінің) өкімімен 

үлгерімі жақсы және тәртіпті білім алушылардың қатарынан топ басы 

тағайындалады. Сыныптың/топтың топ басы тікелей сынып жетекшісіне (топ 

жетекшісіне) бағынады, қоғамдық тапсырмаларды орындайды, топта тиісті іс-

шаралар өткізеді. Сынып немесе топ ұжымының топ басын міндеттерінен босату 

туралы шешім қабылдауға құқығы бар, ол үшін тәрбие жұмысы және әлеуметтік 

мәселелер бөліміне осы шешімді қабылдау жөнінде ұсыныс білдіреді.  

4.9 Топ басының міндеттеріне:  

1) білім алушылардың оқу сабақтарының барлық түрлеріне келуін жеке 

есепке алу;   

2) сынып жетекшісін/ топ жетекшісін білім алушылардың сабаққа келмегені 

туралы себептерін көрсетіп хабардар ету;       

3) оқу сабақтарында сыныптағы/топтағы оқу тәртібін қамтамасыз ету; 

4) білім алушыларды сыныптың/топтың сабақ кестесіне енгізілетін 

өзгерістер туралы хабардар ету;   

5) сынып жетекшісін/ топ жетекшісін оқытушының сабаққа келмегені 

жөнінде шұғыл хабардар ету.  

6) күн сайын, кезек ретімен, сыныптағы/топтағы кезекшіні тағайындау 

кіреді. 

4.10 Топ басының көрсетілген функциялар шегіндегі өкімдері бүкіл білім 

алушылар үшін міндетті.  



4.11 Үзілістегі мінез-құлық:  

1) білім алушылар үзіліс уақытын демалу үшін пайдалануға міндетті; 

2) дәліздерде, баспалдақтарда, өту жолдарында оң жағымен жүру қажет.  

4.12 Үзіліс кезінде білім алушыларға тыйым салынады:  

1) шулауға, басқалардың демалуына кедергі жасауға, баспалдақтармен, 

терезелердің жанында және ойынға арналмаған басқа да жерлерде жүгіруге;  

2) бірін-бірі итеруге, заттармен лақтырысуға және кез келген 

проблемаларды шешу үшін физикалық күш қолдануға;   

3) кез келген тұлғаға әдепсіз сөздер айтуға және ерсі қимылдар көрсетуге, 

қорқытуға, бопсалауға. Осы тармақты бұзғаны үшін ҚР заңнамасымен, 

Академияның Жарғысымен көзделген шаралар қолданылады. 

4.13 Асханадағы мінез-құлық: 

1) білім алушылар жеке гигиена ережелерін сақтайды: асханаға және 

буфетке сыртқы киімсіз кіреді, тамақ ішер алдында қолдарын жуады;  

2) білім алушыларға буфетте және асханада кезек бойынша қызмет 

көрсетіледі, білім алушылар қоғамдық орындардағы мінез-құлық талаптарын 

орындайды, үлкендерге құрмет көрсетеді, сондай-ақ ыстық және сұйық 

тағамдарды абайлап алады және ішеді;   

3) асханада сатып алған және өзімен бірге әкелген тамақ пен сусындарды 

тек асханада ішуге рұқсат етіледі. Академияның асханасы мен буфетінде өзіне-

өзі қызмет көрсету режимі қолданылады.  

4.14 Сабақтан тыс іс-шараларды өткізу кезіндегі мінез-құлық:  

1) іс-шаралар өткізуден бұрын білім алушылар қауіпсіздік техникасы 

бойынша нұсқамадан өтуі тиіс;   

2) көпшілік іс-шараларды өткізгенде басшының барлық нұсқауларын 

орындау, жеке және айналасындағылардың өміріне қауіпті кез келген әрекеттен 

аулақ болу қажет;   

3) білім алушылар оқу тәртібін сақтауы және белгіленген қозғалыс 

бағыттарымен жүруі, басшының белгілеуі бойынша сынып/топ орналасқан 

орында қалуы тиіс;  

4) жеке гигиена ережелерін қатаң сақтауға, сынып жетекшісін/топ 

жетекшісін денсаулығының нашарлағаны және жарақат алғаны жөнінде 

уақытылы хабардар ету.   

5) білім алушылар оқу орнының дәстүрлерін құрметтеуге, табиғатқа, тарихи 

және мәдени ескерткіштерге, жеке және топтық мүлікке ұқыпты қарауы тиіс;   

6) ашық отты (шырақ, майшам, отшашу, шартылдақ, алау және б.)  

пайдалануға, жануды тудыратын химиялық, пиротехникалық және басқа да 

құралдарды қолданып жарық әсерлерін ұйымдастыруға тыйым салынады.  

4.15 Білім алушыларды келесі сыныпқа/топқа ауыстыру, білім алушыларды 

мемлекеттік (қорытынды) аттестаттаудан өткізу тәртібі Академияның Білім 

алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау 

өткізудің қағидаларына сәйкес белгіленеді.  
 

5. Білім алушыларды оқудан шығару тәртібі  

5.1 Білім алушы оқудан шығарылуы мүмкін:   

1) өз еркімен;  

2) Дәрігерлік-консультациялық комиссия анықтама-қорытындысының 

негізінде денсаулық жағдайы бойынша;  



3) академиялық үлгермеушілігі үшін; 

4) академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін;  

5) басқа білім беру ұйымына ауысуына байланысты; 

6) Академияның ішкі тәртіп қағидаларын және Жарғысын бұзғаны, 

адамгершілікке жат қылық жасағаны үшін (тиісті емес жерлерде темекі шегу, 

спирттік ішімдіктер ішу, Академия аумағында алгокольдік, есірткілік, 

психотроптық, уытқұмарлық масаңдық жағдайда (оларға ұқсас) жүру); 

7) білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарын, оның ішінде 

оқу құнын төлемегені үшін; 

8) «Балет әртісі» және «Би ансамблі әртісі» біліктіліктерінің кәсіптік 

талаптарына сәйкес келмеуге байланысты, одан әрі оқуға кедергі келтіретін дене 

параметрлеріне сәйкес болмағаны үшін; 

9) оқу сабақтарына жүйелі түрде себепсіз қатыспауы (бір академиялық 

кезеңде 50 сағат) Академиямен байланысты жоғалқаны үшін  (ұзақ уақыт 

себепсіз сабақтан қалуы). 

  

6. Ата-аналар немесе заңды өкілдер үшін ішкі тәртіп қағидалары  

6.1 Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары (заңды өкілдері) балалар 

негізгі білім алғанға дейін құқылы:  

1) баланың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғауға;   

2) білім алушыға баға қойылғаннан кейін үш күннен кешіктірмей қойылған 

бағамен келіспейтіні туралы өтініш беруге. Ата-аналар және оқытушы арасында 

баға қою субъектілігіне  қатысты жанжал болған жағдайда, жанжалды шешетін, 

соңғы шешімді шығаратын және тиісті бағаны қоятын, Академия ректорының 

немесе оның уәкілетті тұлғасының бұйрығымен пән мамандарының тәуелсіз 

комиссиясы құрылады;   

3) баласының үлгерімі және мінез-құлқы туралы мәселе қарастырылғанда, 

Педагогикалық кеңестерге қатысуға және талқылауға атсалысуға;  

4) Академияны басқаруға қатысуға, яғни Ата-аналар комитетіне сайлауға 

және сайлануға; 

5) жалпы және сыныптық ата-аналар жиналыстарына қатысуға және өз 

пікірін білдіруге;  

6) «Күнделік», «Platonus» автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің 

көмегімен білім беру процесінің барысы және мазмұнымен,  баласының үлгерім 

бағаларымен танысуға;   

7) концерттерге баруға және педагогтармен олардың соңғы сабағы 

аяқталған соң әңгімелесуге; 

8) балаларының шарт негізінде Академияда көзделген қосымша 

қызметтерді алуына;  

9) Академия Жарғысымен және Академиядағы оқу-тәрбие процесін 

регламенттейтін басқа да ішкі құжаттармен танысу. 

6.2 Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары (заңды өкілдері) Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие. 

6.3 Білім беру қызметтерін іске асыруға байланысты Академия мен білім 

алушылардың және (немесе) олардың ата-аналарымен немесе өзге де заңды 

өкілдерімен өзара қарым-қатынастары білім беру қызметтерін көрсету туралы 

шартпен реттеледі.  

6.4 Білім алушылардың ата-анасын үлгерім бағаларымен сынып 



жетекшісі/топ жетекшісі жазбаша немесе ауызша формада таныстырады.  

6.5 Ата-аналардың міндеттері: 

1) ата-аналарға Академияға ата-аналар жиналыстары, сыныптан тыс ашық 

мерекелік іс-шаралар өткізілетін күндері келуге рұқсат етіледі;  

2) ата-аналарға (заңды өкілдерге):  

 баланың тәрбиесі және олардың Академияда білім алуы;  

 кәсіптік білім беру мектеп-колледжіне келуі;  

 білім алушыда оқу-шығармашылық процесс үшін барлық қажетті заттың 

болуы;  

 білім алушылардың үй тапсырмаларын орындауы;   

 баланың дұрыс, тиімді тамақтануы және үй жағдайында физикалық 

формасын қолдау;   

 білім алушының мектеп формасын киюі;   

 баланың сабақта болмауын растайтын қажетті құжаттарды ұсыну;   

 білім алушының Академия меншігіне және мүлкіне ұқыпсыз қарағаны 

үшін жауапкершілік жүктеледі.  

6.6 Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары (заңды өкілдері) Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген өзге де міндеттерді 

атқарады. 

6.7 Академия әкімшілігі ата-аналар, заңды өкілдер және келушілер үшін 

қабылдау сағаттарын белгілейді. 

 

7. Қорытынды ережелер 

7.1 Бекітілген Қағидаларға өзгерістер енгізуді оларды әзірлеуші жаңа құжат 

әзірлеу және оны белгіленген тәртіппен келісу және бекіту жолымен жүзеге 

асырады.  

7.2 Осы Қағидалар Ғылыми кеңестің хаттамасы шыққан күннен бастап 

күшіне енеді. 

7.3 Қағидалар қажеттілігіне қарай, бірақ кемінде үш жылда бір рет қайта 

қаралады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


